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تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه عدم برگزاری مذاکرات رسمی به معنی نبود ارتباط و تبادل پیام نیست، گفت: تبادل پیام ها در موضوع 
هسته ای از کانال های مختلف ادامه دارد.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، ناصر کنعانی روز دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد مذاکرات 
لغو تحریم ها و تبادل پیام ها که وزیر امور خارجه به تازگی مطرح کرده است، گفت: توضیحاتی که آقای وزیر دادند، جدیدترین نظر وزارت خارجه در ارتباط با مسائل 
هسته ای بود و کافی است اما تاکید می کنم که همانطور که قبال هم عرض کردیم تبادل پیام ها از کانال های مختلف ادامه دارد و به قوت خود باقی است.وی افزود: 

موضوع هسته ای صرفاً موضوع جمهوری اسالمی ایران نیست همانطور که سخنگوی اتحادیه اروپا هم اخیرا اعالم کرده است...

www.sobh-eqtesad.ir

سخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی:

به اروپا هشدار داده ایم
info@sobh-eqtesad.ir

 مشموالن ارز سامانه »ناخدا« 
چه کسانی هستند؟

سامانه »ناخدا« یا همان سامانه  نظام مدیریت خدمات ارز ایران قرار 
اســت تا دو هفته دیگر راه اندازی شود و ارز خدماتی و غیر بازرگانی 
که مصارف ۳۸ گانه ای دارد را تامین کند.به گزارش ایسنا، در کنار 
بازار مبادله ارز و کاال، ســامانه نظام مدیریــت خدمات ارز ایران با 
نــام ناخدا دو هفته دیگر راه اندازی خواهد شــد تا به غیر از عرضه 
اسکناس، نیازهای ارزی غیربازرگانی هم که مصارف ۳۸ گانه دارد، 
تامین شــود.در سامانه ناخدا نیازهای ارزی خدماتی و غیر بازرگانی 
که ۳۸ مصداق برای آن در بانک مرکزی تعریف شــده است، تامین 
خواهد شــد. محل تامین این ارز، بازار مبادله ارز و طال خواهد بود 
و قیمت آن نیز بر مبنای نرخ بازار متشــکل ارزی است.ارز درمانی، 
ارز ماموریت، امور دانشجویی، فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی 
و فرصت تحقیقاتی دانشجویان و هزینه های درمانی اعضای هیئت 
علمی، حق عضویت و حق ثبت نام در سازمان ها و مجامع بین المللی 
و محافل علمی و هزینه چاپ مقاالت علمی در خارج از کشور، هزینه 
شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور، حق الوکاله در رابطه با دعاوی 
خارجی، اصل و سود سرمایه گذاری خارجی، هزینه فدراسیون های 
ورزشی و کمیته های متولی ورزشــی، هزینه دفاتر خارج از کشور، 
هزینه اجاره و اشتراک شبکه های اطالعاتی )اینترنت، رویترز و ...(، 
هزینه برگــزاری همایش های بین المللی، هزینه انجام آزمایش های 
علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی های 
بین المللی )استاندارد، کیفیت و ...(، هزینه خرید امتیاز پخش فیلم 
و دریافت های ماهواره ای و ارتباطی، هزینه های شــرکت های بیمه 
ایرانی، هزینه اعزام زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات )عراق(، 
هزینه ثبت نام جهت شــرکت در آزمون هــای بین المللی از جمله 
TOEFL، GRE، IELTS و ... که توســط ســازمان ســنجش آموزش 
کشور در داخل کشــور برگزار می شود، بخشی از مصارف خدماتی 
ارز هســتند.از دیگر مصــارف غیر بازرگانی یا خدماتــی ارز که در 
مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی به آن اشاره شده، ارز مسافرتی، 
هزینه های شــرکت هواپیمایی ایرانی اعــم از دولتی و غیردولتی، 
حق بیمه هواپیما و کشــتی، حق بیمه هواپیما و کشتی، حق بیمه 
هواپیما و کشتی، درآمدهای ریالی شرکت های هواپیمایی خارجی، 
درآمدهای ریالی شرکت های هواپیمایی خارجی، درآمدهای ریالی 
شرکت های هواپیمایی خارجی، هزینه شرکت در دوره های آموزشی 
و پژوهشــی خارج از کشورو دوره های آموزشی داخل کشور، هزینه 
ثبت نام شــرکت در امتحانات علمــی و تخصصی داخل و خارج از 
کشور، حمل جنازه، حق استفاده از واگن ها، مطالبات راه آهن سایر 
کشــورها، تنخواه بازرســی و پرداخت ضروری ناشی از قراردادهای 
چند جانبه، تبدیل موجودی حســاب های ریالی افراد غیرمقیم در 
داخل کشور، هزینه های دفاتر نمایندگی خارجی در ایران، خدمات 
کنسولی ســفارتخانه های خارجی داخل کشــور و نمایندگی های 
دیپلماتیک مقیم ایران، هزینه شــرکت های خدمات مســافرتی و 
گردشــگری،  تبدیــل دارایی های ریالی مأموریــن نمایندگی های 
خارجی سفارتخانه ها و کنسولگری های کشورهای خارجی، هزینه 
صنــدوق ضمانت صادرات ایران، هزینه های حمل، ترانزیت و توزیع 
محموله های پستی بین المللی، تبدیل مجدد ریال های اضافی اتباع 
خارجی به ارز و ترتیبات نحوه تأمین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی 
مرتبط با تســهیالت ارزی  است.البته هر کدام از این مصارف برای 
تامین باید شرایطی داشته باشند و به تاییدیه ها و وثایقی نیاز دارد.

سخنگوی پلیس خبر داد
کشف بیش از ۱۰ میلیون ارز تقلبی

ســخنگوی فراجا از کشف بیش از ۱۰ میلیون واحد انواع ارز تقلبی توسط پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.
به گزارش ایسنا، سردار مهدی حاجیان در یک نشست خبری درباره اقدامات پلیس در مقابله با اخاللگران 
ارزی، اظهار کرد: پلیس از ابتدای سال قرارگاه امنیت اقتصادی را تشکیل داد و بیش از ۳۰۰ نفر تاکنون از 
افرادی که عامدانه قصد اخالل در بازار ارز داشتند شناسایی و دستگیر شدند. برخی از این افراد سرشبکه هایی 
بودند که به دنبال ســود و منافع بیشــتر بودند و در بازار ارز اخالل ایجاد کرده بودند.وی افزود: با همکاری 
بانک مرکزی به صورت دائم این رصد و پایش می شود که هرگونه اخالل در بازار ارز را پلیس به همراه سایر 
نهادها تحت کنترل قرار دهد.به گفته سخنگوی پلیس ، در موضوع جعل اسکناس و ارز نیز پلیس توانسته 
۵۷ کارگاه جعل اســکناس و ارز را از ابتدای ســال تاکنون شناســایی کند و ۱۷۰ نفر نیز در این خصوص 
دستگیر شده اند.وی همچنین اعالم کرد تا به امروز ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار و ۳۰۰ واحد انواع ارز تقلبی توسط 
پلیس امنیت اقتصادی کشف شده است.سخنگوی فراجا همچنین از کشف حدود ۶۳۲ قطعه طالی تقلبی 
خبر داد و درباره اقدامات پلیس در حوزه جعل و کالهبرداری نیز گفت: پلیس آگاهی توانســته بیش از ۸۴ 
درصد از پرونده های جعل و کالهبرداری را در ۱۰ ماه سال جاری کشف کند.به گفته سردار حاجیان بیشتر 
کالهبرداری ها در حوزه خرید و فروش خودرو، زمین و واحدهای مســکونی بوده است که در حوزه اتومبیل 
۲۷۵۸ فقره کالهبرداری، در حوزه زمین ۲۳۸۰ فقره و واحدهای مسکونی ۲۲۱۱ فقره کالهبرداری صورت 
گرفته است. در مجموع ۲۲ هزار و ۲۲۴ فقره کالهبرداری کشف شده که بیشتر آن در حوزه اتومبیل بوده 
است.سخنگوی فراجا با بیان اینکه اولویت بعدی در مقابله کالهبرداری بعد از اتومبیل و زمین و واحدهای 
مســکونی، در بحث برداشت متقلبانه از حســابهای بانکی بوده است گفت: در مجموع ۵۱۵۹ فقره برداشت 
متقلبانه از حســابهای بانکی اتفاق افتاده اســت که نوع های متفاوتی دارد. برداشت از حساب های بانکی به 
صورت تلفنی یعنــی کارت به کارت ۱۰۴۳ فقره، در حوزه مراجعه به خودپردازها که با اقدامات متقلبانه و 
فریبکارانه افراد را به کنار دســتگاه های خودپرداز دعوت می کنند ۹۴۸ فقره کالهبرداری اتفاق افتاده است.

ســخنگوی فراجا در بخش دیگری از سخنان خود بااشاره به اقدامات پلیس فتا در مقابله با کالهبرداری در 
حوزه کنکور و اشراف پلیس بر این حوزه، از شناسایی ۳۸۷ فقره تارنما و دستگیری افرادی در این رابطه خبر 
داد که اقدام به کالهبرداری با فروش سواالت جعلی و قدیمی کنکور  می کردند.سردار حاجیان همچنین بر 

آمادگی پلیس برای تامین امنیت کنکور دوم نیز تاکید کرد.

 هشدار اورژانس؛ افزایش ۳۲ درصدی فوتی های
 ناشی از گازگرفتگی

سخنگوی سازمان اورژانس کشور از مسمومیت ۴۷۷۶ نفر با گاز مونوکسید کربن از ابتدای مهر ماه تاکنون خبر 
داد که به گفته وی این آمار نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد رشد پیدا کرده است.به گزارش ایسنا، مجتبی 
خالدی با بیان اینکه از ابتدای مهرماه که هوا رو به سردی می رود مسمومیت با گاز مونوکسید کربن نیز شایع 
می شود، از مسمومیت ۴۷۷۶ نفر با گاز مونوکسید کربن از ابتدای مهرماه تاکنون خبر داد و افزود: ۳۱۱۵ نفر 
توسط همکاران اورژانس به بیمارستان منتقل شدند و ۲۷۱ نفر هم با تشخیص اولیه فوت کردند که این آمار 
نســبت به همین مدت در سال گذشته ۳۲ درصد رشد پیدا کرده و این نگران کننده است.وی با بیان اینکه 
عالئم مســمومیت با گاز مونوکسید شبیه عالئم سرماخوردگی و آنفلوانزاست، گفت: باوجوداینکه عالئم این 
مسمومیت بسیار ساده است؛ اما مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در کشور همچنان اتفاق می افتد و مردم 
دچار مشکل می شوند.مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان اورژانس کشور که در یک برنامه رادیویی صحبت 
می کرد، این را هم گفت: سردرد، خستگی، تغییر صدا، ضعف و بی حالی و تهوع و استفراغ از جمله عالئم این 
مسمومیت هستند که معموالً با سرماخوردگی اشتباه گرفته می شوند؛ اما مشکل زمانی جدی خواهد شد که 
سطح هوشیاری در این افراد کم شود.وی با بیان اینکه وضعیت دودکش ها هرچند روز یکبار باید رصد شود 
گفت: اگر کسی دچار گازگرفتگی شد باید بالفاصله وسیله گرمایشی را خاموش و بیمار را از محیط خارج کرد 
و با اورژانس تماس گرفته شود.در ادامه، دکتر جواد نوفرستی مدیرعامل انجمن جامعه ایمن و رئیس کارگروه 
ملی پیشگیری از مرگ های خاموش گفت: افزایش حوادث گازگرفتگی و فوتی های ناشی از آن رابطه مستقیمی 
با سرمای هوا دارد.به گفته معموالً باالترین آمار فوت ناشی از گازگرفتگی هرساله مربوط به ماه های آذر و دی  
است.رئیس کارگروه ملی پیشگیری از مرگ های خاموش در خاتمه عنوان کرد: عامل اصلی گازگرفتگی با گاز 
مونوکسید کربن، پوشاندن درزهای ورودی هوای تازه به محیط منزل است و عامل دوم هم دودکش های رها 

شده و بدون عایق در نمای ساختمان هاست که در سرمای شدید کارکرد خود را از دست می دهند.

رییس ســازمان امور مالیاتی اظهار داشــت: از 
سوی دیگر همه تولیدکنندگان در حال خروج 
از رکود هستند و با افزایش تولید خواهند داشت 
و متناســب با این میزان رونــق اقتصادی که 
ایجاد می شود و به دنبال آن ارزش افزوده سایر 
بخش ها و درآمدهای مالیاتی مشــمول آنها را 
بهتر می کند.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
داوود منظور در جمع خبرنگاران در پاســخ به 
سوال ایلنا مبنی بر اینکه اگر نرخ های مالیاتی را 

در بودجه سال آینده کاهش داده اید این میزان 
افزایش درآمد هــای دولت از چه محلی خواهد 
بود، اظهار داشت : یک بخشی از وصول مالیات 
به طور طبیعی اتفاق می افتد و ناشی از افزایش 
قیمت ها است. یکی از درآمدهای مهم مالیاتی، 
بحــث ارزش افزوده اســت و وقتی قیمت  کاال 
افزایش یابد خود به خــود درآمدهای مالیاتی 
در محل ارزش افزوده افزایش می یابد. وی ادامه 
داد: از سوی دیگر همه تولیدکنندگان در حال 

خروج از رکود هستند و با افزایش تولید خواهند 
داشت و متناســب با این میزان رونق اقتصادی 
که ایجاد می شــود و به دنبال آن ارزش افزوده 
سایر بخش ها و درآمدهای مالیاتی مشمول آنها 
را بهتــر می کند. رییس ســازمان امور مالیاتی 
گفت: این دو عامل می تواند ۴۰ درصد افزایش 
درآمدهای مالیاتی ما را تامین کند و ۶۰ درصد 
مابقــی را از محل شناســایی مودیان جدید و 

فرارهای مالیاتی تامین می شود.

معاون وزیر اقتصاد:

افزایش۴٠ درصدی درآمد مالیاتی سال آینده

ماجرای نامه ای که خبرساز شد!

نهاد تصمیم گیر برای عرضه خودرو در بورس کاال کیست؟
تاثیر تصمیم جدید فدرال رزرو بر 

تجارت تهران-بغداد

وضعیت سدهای تهران مساعد نیست

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفت: بخش خصوصی عراق 
عالقمند به خرید کاال از ایران اســت بنابراین باید این مشــکل را حل کند. می توان وجه کاالها را هم به صورت 
دینــار، درهم، یوان، لیر ترکیه و یا یورو پرداخت کرد و اگر عراق نتواند پول را پرداخت کند قطعا امکان خرید و 
واردات کاال از ایران نخواهند داشت.سیدحمید حسینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اقدام اخیر 
فدرال رزرو جهت کنترل معامالت بین المللی دالر توســط بانک های تجاری عراق و تاثیر آن بر مبادالت تجاری 
ایران با این کشــور اظهار داشت: فعال اظهارنظر در این خصوص زود است. باید ببینیم که آیا فدرال رزرو بنا دارد 

به همین سیاست خود ادامه دهد.....

خاندوزی:

نرخ اصلی ارز اقتصاد ایران حدود ۳۰ 
هزار تومان است
رییس کل بانک مرکزی مطرح کرد:

سطرهای ضد کارگرِی الیحه بودجه؛ منابع مسدود شده ارزی قابل استفاده شد

از افزایش ۲٠ درصدی دستمزد تا افزایش اختیاری سن بازنشستگی
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گزیده خبر

در آیین تجلیل از فعاالن پیشتاز اقتصاد ایران:
مخبر: در روزهای گذشته چند میلیارد دالر از 
دارایی های ارزی مسدودشده کشور آزاد شد

معــاون اول رییس جمهور از عدم اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی 
به عنوان حلقه مفقوده توسعه اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: بزرگترین مشکل 
اقتصاد کشــور تحریم ها و کمبود منابع مالی نیست بلکه مشکل اساسی پیش 
روی اقتصاد کشور این است که از پیش از انقالب اسالمی تاکنون نتوانسته ایم 
بخــش خصوصی را آنطور که باید تقویت کرده و بــه میدان بیاوریم.به گزارش 
ایســنا، محمد مخبر پیش از ظهر )دوشــنبه( در آیین تجلیل از فعاالن پیشتاز 
اقتصاد ایران که در مرکز همایش های بین المللی برج میالد برگزار شد، ضمن 
تبریک ماه رجب و والدت با ســعادت امام محمدباقر )ع(، از وزیر امور اقتصادی 
و دارایی به خاطر تالش های صورت گرفته قدردانی کرد و اظهار داشــت: دکتر 
خاندوزی از ابتدای پذیرش مســئولیت به دنبال ارتباط گسترده و رسیدگی به 
مســائل و مشکالت بخش خصوصی و ایجاد تعامل سازنده میان دولت و فعاالن 
اقتصادی بوده اســت.معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه باید کارها را به 
مــردم و بخش خصوصی واگذار کنیم، افــزود: در دوران دفاع مقدس، مردم به 
صحنه آمدند و مسائل حل شد و پس از آن نیز در مقاطع مختلف هرگاه که مردم 
به میدان آمدند شاهد حل مشکالت کشور بوده ایم اما متأسفانه هنوز در بخش 
اقتصاد نتوانســته ایم آنطور که باید کارها را به دســت مردم و بخش خصوصی 
بســپاریم.مخبر اظهار داشــت: مقام معظم رهبری سیاست های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساســی را با رویکرد واگذاری امور اقتصادی به دســت مردم ابالغ کردند 
اما متأســفانه هم در اجرای این سیاســت ها و هم در رفتار پس از واگذاری ها 
نتوانسته ایم به نحو مطلوب عمل کنیم و کانونی که بتواند از اصل ۴۴ پشتیبانی 
کند وجود نداشته اســت.معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه امروز 
دشــمنان با تمام توان خود برای ضربه زدن به اقتصاد کشــور بسیج شده اند و 
در همین چند روز گذشته با وجود اینکه چند میلیارد دالر از دارایی های ارزی 
مسدود شده کشور آزاد شده و در چرخه اقتصاد قرار گرفته و علیرغم آنکه کل 
نیازهای ارزی کشور از طریق سامانه نیما با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین 
می شود، اما شاهد نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت ها در بازار آزاد هستیم که 
دلیل آن نه معامالت واقعی بلکه همین فضاسازی های رسانه ای و روانی دشمن 
است که موجب هراس افکنی در میان مردم و بخش خصوصی شده است.مخبر 
تصریح کرد: بخش خصوصی باید در عمل به سیاســت های دولت اعتماد کند 
و باور داشــته باشد که دولت مصمم اســت کارها را به دست بخش خصوصی 
بســپارد چرا که رویکرد دولت این است که امکان مقابله با فشار و مشکالت جز 
از طریق واگذاری امور به مردم میســر نیست.معاون اول رییس جمهور در ادامه 
با اشاره به اینکه سرتاسر کشور مملو از ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی است، 
گفت: تاکنون کشور را با اتکا به درآمدها اداره کرده ایم و این در حالی است که 
درآمدهای کشــور در برابر دارایی های کشور بسیار ناچیز است و باید بتوانیم با 
اتکا به دارایی ها گام های بلندی در راستای توسعه کشور برداریم. مخبر ظرفیت 
های گســترده معدنی کشور را یادآور شد و اظهار داشت: بر اساس گزارش های 
موجود، با تولید یک میلیون کاتد مس، ساالنه ده میلیارد دالر سودآوری و درآمد 
برای کشور خواهیم داشت اما متأسفانه تاکنون فقط هفت درصد از معادن مس 
در کشور اکتشاف شده و رتبه ایران از نظر ذخایر رتبه ششم است اما در بخش 
تولیــد در جایگاه هجدهم قرار داریم.معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه 
دولت بر ســرمایه گذاری در بخش های مختلف تمرکز کرده اســت، گفت: در 
بخــش معادن و صنایع حدود ۶۵ طــرح با ارزش ۱۸ و نیم میلیارد دالر تعریف 
شــده که بخشی از این طرح ها در دســت اجرا قرار دارد.مخبر افزود: در بخش 
پتروشیمی ۲۱ طرح با ارزش ۱۳ میلیارد دالر، در بخش میادین نفتی ۱۶ طرح 
به ارزش ۵۶ میلیارد دالر و در بخش صنعت شش طرح به ارزش هفت میلیارد 
دالر تعریف شده و در بخش کشاورزی نیز طرح هایی با ارزش پنج میلیارد دالر 
تدوین که برخی از این طرح ها وارد مرحله اجرا و عملیات شــده اند.معاون اول 
رییس جمهور همچنین با اشاره به دسترسی کشور به دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر 
ساحل دریا و ۴۰۰ کیلومتر دسترسی به اقیانوس، افزود: ظرفیت ترانزیت کشور 
در مسیر شمال به جنوب حداقل ۲۰۰ میلیون تن در سال است و این در حالی 
است که به دلیل عدم تکمیل زیرساخت ها امروز میزان ترانزیت در مسیر شمال 
به جنوب کشــور حدود هفت تا هشت میلیون تن است.مخبر خاطرنشان کرد: 
اگر بتوانیم مســیر راه آهن رشت به آستارا را تکمیل کنیم این مسیر ترانزیتی 
از کشورهای شــمالی ایران تا بندرعباس ادامه خواهد داشت و همچنین اگر با 
احداث ۲۵ کیلومتر راه آهن از خرمشــهر به بصره متصل شویم، دسترسی ما تا 
مدیترانه ادامه خواهد داشــت.معاون اول رییس جمهور ادامه داد: ظرفیت ها و 
فرصت های اقتصادی کشــور بسیار گسترده و بی نظیر است اما انجام کارهای 
بزرگ با منابع محدود دولت و از طریق بودجه های ســاالنه امکان پذیر نیست 
و الزم اســت بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی به این موضوعات ورود کنند و 
دولت نقش تسهیل گری، پشتیبانی و سیاست گذاری را ایفا کند.وی تصریح کرد: 
کشوری که از این میزان ظرفیت و فرصت برخوردار است نباید دغدغه معیشتی 
برای مردمش وجود داشــته باشــد و انتظار ما این است که بخش خصوصی به 
کمک دولت و حاکمیت بیاید و دولت نیز موظف است که از آنها پشتیبانی کند.

مخبر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیت منابع آب در کشور 
گفت: اگرچه ایران کشوری تقریباً خشک است اما در شمال و جنوب کشور دریا 
واقع شده و برخی سیاست ها و تصمیمات نادرست باعث شده که آب شرب را از 
مرکز کشور به کنار دریا ببریم و صنایع آب بر را در مناطق کویری احداث کنیم.

معاون اول رییس جمهور افزود: دولت با استناد به کد ملی متقاضیان جویای کار 
تاکنون بیش از ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کرده و در بخش احداث مسکن نیز برای 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مســکونی، زمین انتخاب شده ضمن آنکه هزار و 
۱۰۰ شهر شناسایی شده اند که هم زمین و هم متقاضی مسکن دارند و برنامه 

دولت این است که زمین را در اختیار مردم قرار دهد.

سخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی:

بهاروپاهشداردادهایم
تهران- ایرنا- ســخنگوی وزارت امور خارجه بــا تاکید بر اینکه 
عدم برگزاری مذاکرات رسمی به معنی نبود ارتباط و تبادل پیام 
نیســت، گفت: تبادل پیام ها در موضوع هسته ای از کانال های 
مختلف ادامه دارد.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، ناصر 
کنعانی روز دوشنبه در نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد 
مذاکرات لغو تحریم ها و تبــادل پیام ها که وزیر امور خارجه به 
تازگی مطرح کرده اســت، گفت: توضیحاتی که آقای وزیر دادند، 
جدیدترین نظر وزارت خارجه در ارتباط با مسائل هسته ای بود و 
کافی است اما تاکید می کنم که همانطور که قبال هم عرض کردیم 
تبادل پیام ها از کانال های مختلف ادامه دارد و به قوت خود باقی 
است.وی افزود: موضوع هسته ای صرفاً موضوع جمهوری اسالمی 
ایران نیست همانطور که سخنگوی اتحادیه اروپا هم اخیرا اعالم 
کرده است، آقای بورل مســئول عالی سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در این ارتباط در تعامل با طرف های ذیربط از جمله با طرف 
ایرانی و طرف آمریکایی است و در این چهارچوب و همچنین از 
طریق چهارچوب های ارتباطی دیگری که در سطوح مختلف در 
کانال هــای دیپلماتیک وجود دارد، تبادل پیام ادامه دارد.کنعانی 
تصریح کرد: در ارتباط بــا مذاکرات باید گفت که عدم مذاکرات 
رســمی و برگزاری یا عدم برگزاری جلسات رسمی مذاکرات به 
معنی عدم وجود تعامل یا تبادل پیام و دیدگاه نیست؛ در مجموع 
در این زمینه مواضع و دیدگاه های جمهوری اسالمی ایران روشن 
اســت و اگر منافع جمهوری اســالمی ایران در آن هست حتماً 
منافع طرف های دیگر هم از جمله دولت آمریکا و اعضای اروپایی 
برجام هم در آن اســت و به نظر می رســد همه طرف ها نسبت 
به این موضوع اهتمام دارند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: 
پیگیری موضوع هســته ای و رفع تحریم های ظالمانه و یکجانبه 
علیه جمهوری اسالمی ایران در چارچوب های دیپلماتیک مورد 
اهتمام جدید جمهوری اسالمی ایران است و طرف های دیگر هم 
در مواضع نشــان داده اند نسبت به اصل برجام اهتمام دارند و تا 
االن نسبت به حفظ آن تاکید داشته اند باید ببینیم در روند عمل 
چه میــزان با اقدام عملی اعضای غربی برجام در ارتباط با حفظ 
این توافق و از ســرگیری اجرای آن روبرو خواهیم بود و همکاری 
ســازنده آنها را خواهیم دید.کنعانی در پاسخ به پرسشی درباره 
مذاکره مســتقیم با آمریکا نیز گفت: آقای ایروانی نماینده دائم 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل توضیح دادند و ما مذاکره 

مستقیم دوجانبه با دولت آمریکا نداریم.

همکاری دولت کره همکاری شایسته ای نبوده است
از ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره بدعهدی کره جنوبی در 
بازپرداخت بدهی خود به ایران ســوال شد که کنعانی در پاسخ 
توضیح داد: مطالبات مالی جمهوری اســالمی ایران از کشور کره 
جنوبی حق قانونی ملت ایران اســت و موضــوع این مطالبات و 
ضرورت پرداخت آن مرتبط با هیچ موضوع دیگری و هیچ پرونده 
دیگری نیســت.کنعانی افزود: دولت کره متعهد و مسئول است 
که در چارچوب مناســبات دوجانبه حقوق قانونی ملت ایران را 
بدون هیچگونه قید و شرطی پرداخت کند؛مذاکرات با دولت کره 
جنوبی در این ارتباط در کانال های مختلف و در سطوح مختلف 
انجام شده و همچنان ادامه دارد.وی تاکید کرد: متاسفانه همکاری 
دولت کره در این ارتباط رضایت بخش نبوده اســت و متاسفانه 
حتی در مواردی غیر تحریمی هم که دولت کره می توانســت در 
آن زمینه ها اقدام کند و بخشــی از مطالبات جمهوری اسالمی 
ایران را پرداخت کند اقدام شایســته و الزم را انجام نداده اســت 
البته کمک جزئی در پرداخت بخشــی از الزامات مالی مربوط به 
حق عضویت ایران را در ســازمان ملل متحد کمک کرده است و 
از محل همان منابع پرداخت کرده است.ســخنگوی وزارت امور 
خارجه اظهار داشــت: در هر صورت متاســفانه همکاری دولت 
کره در این زمینه همکاری شایســته ای نبوده اســت و انتظارات 
جمهوری اسالمی در این زمینه به طور جدی باقی است و انتظار 
داریم و این انتظار دولت و ملت ایران است که دولت کره جنوبی 
در این ارتباط به مسئولیت های قانونی خودش و تعهدات شناخته 
شده خودش در این زمینه عمل کند.وی خاطر نشان کرد: طبیعی 
است جمهوری اسالمی ایران متناسب با روند همکاری دولت کره 
جنوبی در این ارتباط از شــیوه های متناسب و الزم در روند کار 

استفاده خواهد کرد.

هشدارهای الزم به اروپا داده شد
کنعانی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات وزیر خارجه در مورد 
خروج ایران از ان پی تی در صورت مواضع خصمانه اروپایی گفت: 
اظهارات وزیر خارجه به اندازه کافی روشــن بوده است در مورد 
سوالی که از ایشان پرسیده شد. آن چیزی که مربوط به موضوع 
تحریم ســپاه است، هشــدارهای الزم به اروپایی ها داده است و 
تروریســتی قلمداد کردن حاکمیت یک کشــور مغایر با مبانی 
حقوقی شناخته شده اســتوی افزود: هر چند قطعنامه پارلمان 

اروپا غیرالزام آور و یک قطعنامه توصیه ای به شــورای اروپا است 
ولی طبیعی اســت که جمهوری اسالمی ایران در این زمینه این 
اقدام را یک اقدام غیرمســئوالنه و غیرمنطقــی می داند و آن را 
محکوم کرده و کامال مردود می شمارد.ســخنگوی وزارت خارجه 
تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران اقدامات قابل توجهی را انجام 
داده اســت و هم در گفت وگوی تلفنی وزیر امور خارجه با آقای 
بورل و هشدارهای الزم به مقام عالی اروپایی داده شد.همچنین 
گفت وگــوی تلفنی امیرعبداللهیان با همتای ســوئدی و رئیس 
دوره ای اتحادیــه اروپا در همین رابطه صورت گرفت و نســبت 
بــه عواقب و پیامدهای غیرقابل پیش بینی هرگونه اقدام و رفتار 
محاسبه نشده اتحادیه اروپایی هشدار جدی داده شد.وی افزود: هر 
چند قطعنامه پارلمان اروپا غیرالزام آور و یک قطعنامه توصیه ای 
به شورای اروپا است ولی طبیعی است که جمهوری اسالمی ایران 
در این زمینه این اقدام را یک اقدام غیرمســئوالنه و غیرمنطقی 
می داند و آن را محکوم کرده و کامال مردود می شمارد.سخنگوی 
وزارت خارجه تاکید کرد: جمهوری اســالمی ایران اقدامات قابل 
توجهی را انجام داده اســت و هم در گفت وگوی تلفنی وزیر امور 
خارجه با آقای بورل و هشدارهای الزم به مقام عالی اروپایی داده 
شد.همچنین گفت وگوی تلفنی امیرعبداللهیان با همتای سوئدی 
و رئیــس دوره ای اتحادیه اروپــا در همین رابطه صورت گرفت و 
نســبت به عواقب و پیامدهای غیرقابل پیش بینی هرگونه اقدام 

و رفتار محاسبه نشده اتحادیه اروپایی هشدار جدی داده شد.

ایران مایل به تبادل زندانیان با آمریکا است
وی در پاســخ به ســؤال خبرنگاری در مورد تبادل زندانیان بین 
ایران و آمریکا گفت: موضوع تبــادل زندانیان یکی از موضوعات 
جدی مورد توجه جمهوری اســالمی ایران است که در مذاکرات 
با واســطه ای که با دولت آمریکا در مقاطع مختلف انجام شد، از 
دریچه انسانی به آن توجه شد.وی با تاکید بر اینکه خواست ایران 
به طور جدی این اســت که اقدام الزم صورت بگیرد تا زندانیان 
ایرانــی در بند زندان های دولت آمریکا کــه به اتهامات واهی از 
جمله بهانه دور زدن تحریم های ظالمانه دولت آمریکا علیه ایران 
دســتگیر و زندانی شده اند هر چه ســریعتر آزاد شوند، افزود: ما 
و دولــت آمریکا بر این مبنا توافقاتی داشــتیم. دولت آمریکا در 
یک بازه زمانی و به رغم توافــق اولیه، موضوع تبادل زندانیان را 
به روند مذاکرات رفع تحریم هــا و برجام گره زد.کنعانی با اعالم 
آمادگــی ایران در خصوص و با یادآوری اینکه تبادل پیام هایی از 
طریق کانال های مختلف از ســوی دولت هایی که با حسن نیت 
دنبال نقشه آفرینی هســتند، صورت گرفته است، اظهار داشت: 
ما برای تکمیل این روند از زاویه نگرش انســانی به این موضوع 
آمادگی داریم و امیدوارم دولت آمریکا نیز در این زمینه مسئوالنه 
عمل کند و بتوانیم در این زمینه شــاهد آزادی زندانیان و تبادل 

آنها باشیم.

سفر آقای گروسی در زمان مناسب انجام می شود
ســخنگوی وزارت امور خارجه در مورد اظهارات گروســی مدیر 
کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره مذاکرات هســته ای و 
ســفرش به تهران گفت: آقای گروسی مسئول و اظهار کننده در 
خصوص موضوع مذاکرات رفع تحریم ها نیست. جمهوری اسالمی 
ایران همانند ســابق به همکاری و تعامل ســازنده با آژانس در 
چارچوب حقوقی که ناشی از عضویت و همکاری است ادامه داده 
و کانال های ارتباطی ایــران با مدیرکل آژانس ادامه دارد.کنعانی 
خاطر نشــان کرد: همکاری های ایران با آژانس همچون گذشته 

با رویکرد همکاری و تعامل ســازنده و در چهارچوب حقوقی که 
ناشی از عضویت در آژانس اســت، ادامه دارد و ایران به تعهدات 

خود پایبند بوده و خواهیم بود.
وی بــا بیان اینکه کانال های گفتگــو و ارتباطی مقامات ذیربط 
جمهوری اســالمی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و مدیر 
کل آن ادامه دارد، افزود: برای انجام سفر آقای گروسی به تهران و 
یا هیئت آژانس  نیز طبیعتاً مبتنی بر روند گفتگوها و با توجه به 
ماهیت فنی قضیه هر زمان که زمینه انجام این سفر فراهم شود، 
این سفر انجام خواهد شد. کمااینکه چنین سفرهایی در گذشته 
انجام شــده است.  بنابراین در این زمینه از منظر افق همکاری و 
تبادل گفتگو و احیاناً میزبانی از هیئت مشکلی در ج.ا.ایران وجود 
ندارد باید ببینیم که روند گفت وگوهای فنی به کجا خواهد رسید.

وی در پاســخ به ســوالی در مورد اظهارات مختلف در خصوص 
گشت ارشاد و پلیس امنیت اخالقی گفت: در مورد این موضوعات، 
مسئوالن ذیربط داخلی ایران باید اظهارنظر کنند و آن چیزی که 
مقامات مســئول در مورد مطرح می کنند، مالک خواهد بود و به 
لحاظ جایگاه بنده مایل هستم در این زمینه ورودی نداشته باشم.

ایران برای انجام گفت وگوهای تکمیلی با اوکراین درباره 
پهپادها منعی ندارد

ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به سوال خبرنگاری در 
مورد ادعاهای مطرح شده علیه ایران در خصوص ارسال پهپاد به 
روســیه گفت: گفت وگوهای دو هیأت ایرانی و اوکراینی در مورد 
ادعاهای مطرح شــده در یک دوره برگزار شد که در ترکیب دو 
هیأت اعضای فنی و تخصصی حضور داشتند و شواهد و ادعاهایی 
که مطرح شــده بود مورد بررســی قرار گرفت.کنعانی ادامه داد: 
هیأت ایران توضیحات الزم را در مورد با آن میزان از نکاتی که در 
جلســه از سوی اوکراین ارائه شد، که هیچ گونه شواهد و مدارک 
اثبــات کننده بر ادعای طرف اوکراینــی و طرف های دیگری که 
چنین اتهامی را متوجه ایران می کردند، وجود نداشت. همچنین 
قرار شــد که در صورت لزوم گفت وگوها ادامــه یابد. جمهوری 

اسالمی ایران برای انجام گفت وگوهای تکمیلی منعی ندارد.
وی ادامه داد: مواضع رســمی ایران در مورد ادعاهای مطرح شده 
در خصوص پهپادها از ایران به روســیه برای اســتفاده در جنگ 
اوکراین بارها اعالم شده است.کنعانی به گفت وگوهای اخیر وزیر 
امور خارجه کشورمان با بورل اشــاره کرد و گفت: ایران همواره 
اعالم کرده اســت که در صورت تمایــل اوکراین، دور دیگری از 
گفت وگوهای فنی انجام شــود و چنانچه طرف مقابل شواهدی 
را در این خصوص ارائه کند، ایران بررســی کرده و پاسخ می دهد 
و اینکه طرف هایی مایل هســتند با بهانه هــای واهی ایران را در 
بحث جنگ اوکراین مســئول قلمداد کنند، این اتهامات استمرار 
رفتارهاری سیاســی غلط آن ها و اعمال فشار سیاسی علیه ایران 

است.

اتحادیه اروپا از فضای احساسی فاصله بگیرد
کنعانی با تاکید بر اینکه ایران در حوزه مناسبات با اتحادیه اروپا 
عالقه مند اســت که این اتحادیه از فضای احساسی و چالشی در 
روند مناســبات با جمهوری اســالمی ایران خارج شود و رویکرد 
سازنده ای را در پیش بگیرد، اظهار داشت: اتحادیه اروپا به نقش 
و جایگاه منطقه ای جمهوری اسالمی ایران به خوبی واقف است 
و میزان اثرگذاری جمهوری اسالمی در معادالت منطقه ای را به 
خوبی درک می کند. متاسفانه در ماه های اخیر متعاقب تحوالتی 
کــه در ایــران رخ داد، ایــن اتحادیه و به طور مشــخص آلمان 

سیاســت های غیر ســازنده و مداخله جویانه ای را در ارتباط با 
جمهوری اسالمی ایران در پیش گرفتند.وی ادامه داد: دامن زدن 
به بی ثباتی، تهییج اقدامات بی ثبات ســاز و اغتشاشات، استفاده 
از ابزارهای مختلف رســانه ای و سیاسی برای تالش در ایجاد بی 
ثباتی و ناآرامی در جمهوری اســالمی رفتاری غیرسازنده است.

وی با بیان اینکه بیش از یک ماه است که ناآرامی ها در ایران به 
پایان رســیده است، افزود: با این حال اتحادیه اروپا و چند کشور 
خاص با رفتارهای غیرمنطقی بــه دنبال دامن زدن به ایجاد بی 
ثباتی در ایران هستند و هزینه های سنگینی را در مناسبات دو 
جانبه تحمیل کرده اند.کنعانی با اشاره به گفت و گوی تلفنی وزیر 
خارجه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین وزیر 
خارجه سوئد به عنوان رئیس دوره ای این اتحادیه اظهار داشت: 
ایران در این تماس ها و گفت و گوها بر این نکته تاکید کرده که 
جمهوری اسالمی ایران به تعامل ســازنده با تعامل سازنده و به 
تقابل به طور متقابل پاسخ خواهد داد؛ ما به دنبال چالش آفرینی 
نیســتم و از ایجاد چالش با هیچ طرفی در مناســبات دوجانبه 
اســتقبال نمی کنیم.وی به کشــورهای اروپایی توصیه کرد که 
رفتارهای غلط گذشته خود را اصالح و بخصوص سیاست اشتباه 
خود در ماههای اخیر نسبت به ایران را بازبینی کنند زیرا استفاده 
از ابزار فشار سیاســی برای امتیازگیری برای جمهوری اسالمی 
ایران غیر قابل قبول اســت و ایران در مقابل فشــارهای سیاسی 
از حقوق مسلم خود در هیچ موضوع دیگری عدول نخواهد کرد.

مراجعه به قواعد بین اللمللی برای کاهش تنش ها در شبه 
جزیره کره

از ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره تنش میان دو کره سوال 
شــد؛ کنعانی با بیان اینکه بخشــی از این تنــش به بازی میان 
قدرت ها و بازیگران در شــبه جزیره کره باز می گردد، گفت: ما 
در موضوع تنش های بین المللی همواره از راهکار سیاســی برای 
کاهش تنش ها پایان دادن به تنش ها و حل و فصل اختالفات در 
چارچوب حقوق بین الملل روش های عادالنه و منصفانه حمایت 
می کنیم.وی افزود: نگاه اصولی جمهوری اسالمی ایران استفاده 
روش های سیاســی و مراجعه به مکانیسم های بین المللی برای 
پایان دادن به تنش ها و حل و فصل اختالفات است.کنعانی با بیان 
اینکه تهران روابط خوبی با هر دو کره دارد و در حوزه دیپلماتیک 
گفتگوها و تماس ها میان ایران و کره شــمالی و کره جنوبی در 
سطوح مختلف برقرار است، ادامه داد: در این زمینه اگر نقشی از 
جمهوری اسالمی ایران طلب شود، ایفای نقش می کند اما اساساً 
جمهوری اسالمی در موضوعات اختالفی بین المللی که به طور 
مستقیم به مصالح امنیتی و منافع درجه یک جمهوری اسالمی 
ارتباط مستقیم پیدا نکند، ایران بر مبنای اصول و قواعد و مقررات 

بین المللی و منشور ملل متحد عمل می کند.

ایران و عراق در موضوعات اقتصادی روابط متقابل دارند.
از سخنگوی وزارت امور خارجه درباره وضعیت ارزی جدید پیش 
آمده در عراق و اینکه آمریکا بــه دنبال تاثیرگذاری هدفمند به 
نفع خود است، سوال شــد که کنعانی توضیح داد: اینکه آمریکا 
با اقدامات نســنجیده در معادالت داخلی کشــورها آیا در روابط 
دوجانبه کشــورها تاثیرات هدفمند متناســب با سیاســت ها و 
نیازهای خودش ایجاد کند یک رفتار شــناخته شــده سنتی در 

رفتار سیاست خارجه آمریکا است و تردیدی در آن نیست.
کنعانی بــا تاکید براینکه ایران و عراق روابط خود را بر اســاس 
منافع و مصالح مشــترک دو کشــور تعیین و ترسیم می کنند، 
اظهار داشــت: روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشــور ایران و 
عراق گسترده است؛ عراق جزو شــرکای بزرگ تجاری ایران در 
حوزه همســایگی است و دو طرف از این همکاری ها نفع متقابل 
مــی برند.وی با یادآوری اینکه ایران در تامین نیازهای اساســی 
دولــت عراق به ویژه در حوزه انرژی نقش بســیار مهم و تعیین 
کننده ای دارد، اظهار داشــت: یکی از کمک های ایران به دولت 
بغداد، کمک به تثبیت شــرایط سیاســی این کشور و کمک به 
تقویت اقتصادی عراق و تامین مایحتاج اساسی آن بود.وی خاطر 
نشان کرد: اینکه آمریکا در روند مناسبات خوب دوکشور مناسبات 
دو کشور نقش سلبی ایفا کند از رفتارهای شناخته شده و سنتی 
دولت آمریکا اســت و دولت آمریــکا در این زمینه پرونده خیلی 

خوبی نداشته است.

درباره امنیت ملی خود با هیچ طرفی تســاهل و تسامح 
نمی کنیم

سخنگوی وزارت خارجه درباره واکنش انگلیس به اعدام »علیرضا 
اکبری« جاسوس انگلیسی گفت: اکبری به جرم جاسوسی برای 
دولت انگلیس و اقدام گســترده علیه امنیت ملی ایران از طریق 
انتقال اطالعات داخلی به اعدام محکوم شــد.کنعانی افزود: اقدام 
وی، اقدام علیه امنیت ملی ایــران بود و اطالعاتی که داد منجر 
به شناســایی و ترور و شهادت دانشمند برجسته هسته ای ایران 
شــد.اکبری با علم به جاسوسی، اطالعات مربوط به حوزه امنیت 
ملــی را به خارج از کشــور داد.ایران همانند دیگر کشــورها، در 
رابطه با امنیت ملی خودش با هیچ طرفی تســاهل و تســامح و 
مماشــات نخواهد کرد.وی عنوان کرد: جالب این است کشوری 
که با جاسوس پروری و با تسخیر یک شهروند با عنوان جاسوس 
علیه امنیت ملی ایران اقدام کرد، نسبت به اعدام این فرد معترض 

است!

رئیــس مجلس شــورای اســالمی در دیدار با 
همتای روســی خود بر اســتفاده حداکثری از 
فرصت های اقتصادی، تجــاری و ترانزیتی بین 
دو کشور تأکید کرد، در این نشست همچنین 
رئیــس دومای دولتی مجلس فدرال فدراســیون روســیه گفــت: در زمینه پارلمانی 
می توانیم ســهم بزرگی برای توسعه روابط داشــته باشیم.به گزارش ایسنا، محمدباقر 
قالیباف در دیدار با ویاچســالو والودین رئیس دومای دولتی مجلس فدرال فدراسیون 
روسیه که )دوشنبه ۳ بهمن ماه( در حاشیه سومین نشست کمیسیون عالی مشترک 
همکاری های پارلمانی مجلس شورای اسالمی و دومای دولتی مجلس فدرال فدراسیون 
روســیه برگزار شد، گفت: بسیار خرســندیم که دوران شیوع ویروس کرونا تمام شده 
و می توانیم سومین کمیسیون عالی مشــترک دو پارلمان را در تهران تشکیل دهیم. 

هرچند بین برگزاری نشست دوم تا سوم زمان بسیاری گذشت، اما در این مدت اتفاقات 
مهمی در جهان و منطقه رخ داده است، این اتفاقات سبب شد در سال های اخیر شاهد 
افزایش ارتباطات در بخش های مختلف بین فدراســیون روسیه و ایران باشیم.رئیس 
مجلس شورای اســالمی در ادامه اظهار کرد: کمیسیون عالی مشترک زمانی در حال 
برگزاری است که هر دو طرف به درک مشترکی از حساسیت ها و همکاری ها رسیده اند 
و امیدواریم روابط پارلمان ها در ســال ۲۰۲۳ با شــتاب بیشتری در عرصه سیاسی و 
اقتصادی و همچنین ســایر همکاری های راهبردی مسیر خود را پیدا کند.رئیس قوه 
مقننه با اشاره به ضرورت توجه به فرصت ها افزود: پس از ورود به هر پدیده و اتفاقی، 
فرصت ها و تهدیدهایی به وجود می آید و درســت این اســت که مسئوالن دو کشور، 
پارلمان ها، دولت ها و ملت ها بتوانند به نوعی عمل کنند که حداکثر استفاده از فرصت ها 
شــود و تهدیدها نیز به فرصت تبدیل شــود، در غیر این صورت فرصت ها را از دست 

می دهیم و همچنین فرصت ها به تهدید تبدیل خواهند شد.رئیس قوه مقننه کشورمان 
تصریح کرد: مســئوالن ما در جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه می دانند که 
در روابط دو و چندجانبه و موضوعات ملی و منطقه ای در نقطه ای مهم قرار گرفته ایم 
و زمان مهمترین عنصر در این تصمیم گیری اســت.وی ادامه داد: ما باید نگاهمان به 
آینده باشــد و توافق راهبردی ایران و روسیه باید موردتوجه قرار گیرد. ما باید قرارداد 

۲۵ ساله را در سریع ترین زمان ممکن اجرایی کنیم.

والودین: در زمینه پارلمانی می توانیم سهم بزرگی برای توسعه روابط داشته 
باشیم

در ادامه این دیدار ویاچســالو والودین ضمن تشــکر از دعوت رئیس مجلس ایران و 
دیدار و گفت وگوهای حضوری پس از به پایان رسیدن دوران کرونا گفت: روابط ایران 
و روسیه، مسیر توسعه مثبتی را پیدا کرده و روابط روسای دو کشور نیز نشان از روابط 
خوب دوجانبه دارد. ما در ســطح پارلمان روسیه از همه تالش های خود برای اجرای 
تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون عالی مشترک استفاده خواهیم کرد، همچنین در 
زمینه پارلمانی می توانیم سهم بزرگی را برای توسعه روابط داشته باشیم.رئیس دومای 

دولتی مجلس فدرال فدراسیون روسیه افزود: امیدواریم در این کمیسیون مشترک به 
نتایجی دست یابیم که منافع دو کشور را تأمین کند، در این کمیسیون مشترک مسائل 
مختلف در زمینه های اقتصادی و تجاری مطرح خواهد شد.وی یادآور شد: با توجه به 
توسعه روابط پارلمانی ایران و روسیه به دنبال یافتن ساختارهای جدید توسعه و تعمیق 
روابط هستیم.این مقام بلندپایه روســی به قرارداد ۲۵ ساله ایران و روسیه اشاره کرد 
و گفت: این قرارداد تنها شــامل روابط جدید نیست، بلکه بنایی را برای توسعه روابط 

ایجاد خواهد کرد.
رئیس دومای روســیه ضمن اشــاره به نقش قالیباف در عقد قرارداد ۲۵ ساله و ارائه 
پیش نویس آن در ســفرش به مســکو به مقامات روسی اظهار کرد: امیدوارم در آینده 
نزدیک این قرارداد مورد بررسی روسای دولت های دو کشور قرار گیرد. این قرارداد تنها 
یک قرارداد راهبردی نیست، بلکه بنایی برای توسعه همکاری ها در تمام زمینه هاست 
و همچنین بنای جدیدی برای همکاری هر چه بیشتر دو کشور خواهد بود.وی تأکید 
کرد: ما به خوبی آگاهیم که باید همه تالش خود را به کار ببندیم تا معماری جدیدی 
در برابر جهان ایجاد کنیم و این به اراده دو کشور بستگی دارد. ایران و روسیه قطعاً از 

مفهوم معماری جهانی چندقطبی حمایت می کنند.

در دیدار »قالیباف« و »والودین« مطرح شد؛

تاکید بر اجرای سریع قرارداد ۲۵ ساله ایران و روسیه
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گزیده خبر
مجری طرح عناصر نادر خاکی در میزگرد میز اقتصاد شبکه خبر سیما:
سال آینده، فعالیت های کمی و تخصیص 
اعتبار سند عناصر استراتژیک 13 گانه 

مشخص می شود
مجری طرح عناصر نادر خاکی اعالم کرد: ســال آینــده، فعالیت های کمی و 
تخصیص اعتبار ســند عناصر استراتژیک 13 گانه مشخص می شود.به گزارش 
روابط عمومی ایمیدرو، حسن صدیقی عصر امروز در میزگرد میز اقتصاد شبکه 
خبر ســیما تحت عنوان »مواد معدنی حیاتی و راهبــردی« با بیان اینکه طی 
سال های گذشته ایمیدرو اقدامات مختلفی روی مواد معدنی همچون فسفات، 
منگنز، گرافیت، تیتانیوم و .... انجام داده اســت، گفت: فعالیت های انجام شده 
در این حوزه ها با توجه به نیازهای کشــور کافی نیست و بر همین مبنا، ساالنه 
اقدام به واردات مواد معدنی می کنیم. به عنوان مثال، ساالنه حدود 72 میلیون 
دالر فســفات وارد می کنیم.وی ادامه داد: از این رو، سند راهبردی مواد معدنی 
استراتژیک تدوین شد. این سند به این سمت و سو حرکت کرده تا همه فعالیت 
های مطرح در عناصر استراتژیک مورد نظر را هماهنگ کند و به ذینفعان نقش 
دهد تا در این زمینه ها کار کنند و مخاطرات زنجیره تامین را به حداقل برسانند.

صدیقی با بیان اینکه اجرای سند راهبردی مواد معدنی استراتژیک به ما کمک 
خواهد کرد تا از منابع موجود حداکثر اســتفاده را ببریم و واردات کمتری انجام 
دهیم، خاطرنشــان کرد: براساس شناسایی نیاز بازار و تجارت بین المللی، رتبه 
بندی 40 ماده معدنی را انجام شــد و خروجی آن، 13 ماده معدنی استراتژیک 
شد.وی افزود: این سند کمک می کند تا برنامه ریزی بهتری در این حوزه داشته 
باشــیم در 3 حوزه، آموزش و پژوهش، توســعه فناوری و فعالیت های اجرایی 
اکتشاف و فراوری براساس اهداف توسعه سازمان، برنامه ریزی کردیم. چگونگی 
اجرایی نقشــه راه، همه بخش های ایمیدرو حسب موارد مرتبط با این موضوع 

در تعامل هستند.

 هفت واگن جدید وارد قطار شهری
 کرج می شود

رئیس کمیســیون تلفیق شورای اســالمی شهر کرج 
گفت: تاکنون هفــت واگن به داخل تونل خط 2 قطار 
شهری این کالن شــهر انتقال و فعال سازی شده است 
و به زودی هفت واگن دیگر تا ســه مــاه آینده پس از 
بازسازی به ناوگان قطار شــهری کرج اضافه می شود. 

مســعود محمدی عصر روز یکشنبه در حاشــیه انجام تست گرم قطار شهری 
کرج که با حضور شهردار و اعضای شورای شهر کرج، مدیران شهری و اصحاب 
رســانه انجام شد، اظهار داشت: امسال ۵00 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای 
بازسازی و بهره برداری از قطار شهری کرج پیش بینی شد، در بودجه سال آینده 
با کمک دولت برای توسعه این مسیر حدود 700 میلیارد تومان پیش بینی شده 
اســت. رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شــهر کرج  در بخش دیگری 
از ســخنانش در خصوص پروژه بزرگراه شــمالی کرج اذعان کرد: طبق قرارداد 
مشارکتی سال ۹۹ بین شهرداری کرج و شرکت ساخت وزارت راه و شهرسازی 
قرار بود 400 میلیارد تومان توســط این وزارتخانه برای تکمیل بزرگراه شمالی 
به شــهرداری کرج اختصاص یابد. محمدی بیان کرد: در سفر فروردین ماه سال 
جاری رئیس جمهور به البرز قرار شد ۵0 درصد هزینه ساخت این بزرگراه توسط 
دولت تأمین شــود. به گفته رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسالمی شهر کرج؛ 
برای تکمیل بزرگراه شــمالی کرج هفت هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که 

حدود سه هزار ۵00 میلیارد تومان توسط دولت تأمین خواهد شد.

افزایش نرخ تورم نقطه ای خانوارها 
۵1.3 درصد

نرخ تورم ســاالنه دی ماه 1401 برای خانوارهای کشور به 46.3 
درصد رســیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، 1.3 واحد 
درصد افزایش نشــان می دهد.به گزارش ایلنــا زا مرکز آمار؛ نرخ 
تورم ساالنه دی ماه 1401 برای خانوارهای کشور به 46.3 درصد 
رسیده که نســبت به همین اطالع در ماه قبل، 1.3 واحد درصد 
افزایش نشــان می دهد.منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر 
عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد. نرخ 
تــورم نقطه ای در دی ماه 1401 ، به عدد ۵1.3 درصد رســیده 
است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵1.3 درصد بیشتر 
از دی 1400 برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« 
هزینه کرده  اند.نرخ تورم نقطه ای دی ماه 1401 ، در مقایسه با ماه 
قبل 2.8 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی  ها و دخانیات« با افزایش 3.۹ واحد 
درصدی به 6۹.2 درصد رســیده و گروه »کاالهای غیرخوراکی و 
خدمات« با افزایش 2.3 واحد درصدی به 41.2 درصد رســیده 
اســت.این در حالی اســت که نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
شــهری ۵0.6 درصد می باشد که نســبت به ماه قبل 2.7 واحد 
درصد افزایش داشته اســت. هم چنین این نرخ برای خانوارهای 
روستایی ۵4.۹ درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3.۵ واحد درصد 
افزایش داشته است.منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد 
شــاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می باشد. نرخ تورم ماهانه دی 
1401 به 4.3 درصد رســیده که در مقایســه با همین اطالع در 
ماه قبل، 2.4 واحد درصد افزایش داشــته است. تورم ماهانه برای 
گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 4.1 درصد 
و برای گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 4.۵ درصد 

بوده است.

سطرهای ضد کارگرِی الیحه بودجه؛ 

از افزایش ۲۰ درصدی دستمزد تا افزایش اختیاری سن بازنشستگی
عبارت افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد مشمولین قانون 
کار شاغل در دستگاههای دولتی که دولت در بند الف تبصره 
12الیحه بودجه ســال آینده آورده است، تکرار قانون گریزِی 
سال قبل است؛ دوباره برای مزد کارگران دولت تکلیف تعیین 
کرده اند! جای تعجب و تاســف دارد که ســال قبل کارگران 
دولــت ماه ها دوندگی کردند تا این عبــارت از الیحه بودجه 
1401 حذف شد؛ حاال دوباره همان سطر با همان مختصات 
در الیحه بودجه 1402 قد علم کرده است.به گزارش خبرنگار 
ایلنا، سال هاست که لوایح بودجه ی ساالنه به عرصه ای جدید 
برای مناقشه ی چندماهه  میان دولت ها و کارگران بدل شده 
اســت. یک ماجرای تکراری داریم: دولت هــا بندهایی را در 
الیحه بودجــه می گنجانند که خالف منافع جمعی کارگران 
است؛ حقوق اولیه ی کارگران با این سطرهای ضد کارگری از 
دست می رود؛ الجرم کارگران هفته ها و ماه ها تالش می کنند 
تا تاثیر این پیشــنهادات ضد کارگرِی ظاهراً قانونی را خنثی 
کننــد یا دولت ها و مجالس را به عقب نشــینی وادارند.وقتی 
حق مشارکت جمعی در تعیین خط و خطوط اصلی زندگی 
کارگران به رسمیت شناخته نمی شود، کارگران مجبورند هر 
ســال، طرف های مقابل را خاکریز بــه خاکریز و قدم به قدم 
عقب برانند؛ و البته جدال فقط بر ســر دســتمزد و ســطح 
پایین تاثیرگذاری کارگران در شورایعالی کار نیست؛ بودجه 
ساالنه هم محلی برای مناقشه و بی انصافی است؛ چون سهم 
عادالنه ی کارگران از بودجه ساالنه و از خزانه ملی به رسمیت 
شناخته نمی شــود؛ نه تنها ســهمی از بودجه های مسکن، 
بهداشت و آموزش ندارند و جای خالی اصول قانون اساسی از 
اصل 2۹ و 30 و 31 گرفته تا اصل 43 خالیســت، بلکه لوایح 
بودجه حقوق قانونی کارگــران را به مخاطره می اندازد، حق 
بر دستمزد شایسته، حق بر اشــتغال ایمن و حق بر فردای 

مطمئن و امن....

اصلی ترین نواقص بودجه
اصلی ترین کمبودهای ساختاری بودجه 1402، فقدان اعتبار 
کافی برای تامین مسکن کارگری و دیده نشدن سهم مناسب 
بــرای یارانه دارو و درمان و البتــه تضعیف درمان رایگان به 
طور مستقیم و غیرمستقیم اســت؛ از طرفی، تامین بیمه و 
درمان رایگان برای مردم به روال هر ســال، فراموش شده و 
از طرف دیگر، اعتبار مشخصی برای سازمان تامین اجتماعی 
در نظر گرفته  نشــده؛ در ســال های قبل، الاقل یک اعتبار 
ناکافی برای سازمان در بودجه بود که امسال همان هم حذف 
شده است! وقتی بدهی دولت به سازمان پرداخت نشود، هم 

درمان رایگان و هم پرداخت مستمری بازنشستگان با بحران 
مواجه خواهد شد.در این شرایط، چالِش سر پا ماندن سازمان 
تامین اجتماعی با پوشــش 6۵ درصدی جمعیت کشور، به 
یک چالش اساسی بدل خواهد شد؛ کارگرانی که قرار نیست 
اصل 31 قانون اساسی منجر به خانه دارشدن شان شود، آینده 
خــود را در مخاطره می بینند. با این رویکرد آیا منابعی برای 
آیندگان در تامین اجتماعــی باقی می ماند؛ آیا می توانیم به 
پایدارِی همین درمان رایگاِن نیم بند در مراکز ملکی سازمان 
امید ببندیم؛ آیا جز این است که باز به وال معمول، بار بحرانی 
دیگر –بحران صندوق ها- بر دوش کارگران و بازنشســتگان 

افتاده است؟

افزایش 20 درصدی حقوق کارگران دولت
حســین حبیبی )عضو هیات مدیره کانون عالی شــوراهای 
اسالمی کار کشور( ضمن تایید این نواقص ساختاری بودجه، 
با ریز شدن در بندهای آن عیوب دیگری هم می بیند؛ عیوبی 
که منجر به بروز مشکالت برای گروه های مختلف نیروی کار 
خواهد شد و عرصه های جدیدی از مناقشه ای نابرابر تعریف 
خواهــد شــد.او در ابتدا به افزایش بیســت درصدی حقوق 
کارکنان دولت و نهادهای اجرایــی در الیحه بودجه 1402 
اشــاره می کند؛ بندی که به طور غیرقانونی، حقوق بخشی از 
کارگران کشور را زیر ســوال برده است:»عبارت افزایش 20 
درصدی حقوق و دســتمزد مشــمولین قانون کار شاغل در 
دســتگاههای دولتی که دولت در بند الف تبصره 12الیحه 

بودجه ســال آینده آورده است، تکرار قانون گریزِی سال قبل 
است؛ دوباره برای مزد کارگران دولت تکلیف تعیین کرده اند! 
جای تعجب و تاسف دارد که سال قبل کارگران دولت ماه ها 
دوندگی کردند تا ایــن عبارت از الیحه بودجه 1401 حذف 
شــد؛ حاال دوباره همان ســطر با همان مختصات در الیحه 
بودجه 1402 قد علم کرده است؛ آیا هیچ توجهی به قانون و 
الزامات آن ندارند؛ آیا نمی دانند براســاس مواد 2 و 41 قانون 
کار، مســئول تعیین دســتمزد برای تمام کارگران کشــور، 
شورایعالی کار است؟«این فعال کارگری از اعضای کمیسیون 
تلفیق بودجه در مجلس می خواهد »قبل از هرکاری« عبارِت 
مشمولین قانون کار در دستگاه های اجرایی، از متن بند الف 
تبصره 12 بودجه حذف شود.ســال قبــل، کارگران دولت از 
جمله اپراتورهای فشــار قوی برق یا همان کاله زردها، بارها 
برای بازگشــت به قانون مطالبه گری کردنــد؛ نماینده کاله 
زردها که از بی قانونی مجدد امسال انتقاد دارد؛ در این رابطه 
می گوید: سال قبل سه چهار ماه دوندگی کردیم؛ با لباس های 
کارمان مقابل مجلس تجمع کردیم، نامه نوشتیم و این در و 
آن در زدیم تا افزایش مزد ما از الیحه بودجه حذف شد؛ مزد 
قانونــی که همان افزایش 38 درصــدی به اضافه مبلغ ثابِت 
مصوب شورایعالی کار بود بعد از پایان بهار به ما رسید؛ حاال 
چرا دوباره همان قانون گریزی را تکرار کرده اند؛ آیا ما هر سال 
باید چند ماه برای حقوق اولیه ی خودمان، برای بدیهی ترین 
حق که دستمزد قانونی ست، دوندگی کنیم و مجادله داشته 
باشــیم؟!و نکته اینجاست که این »دستگاه های اجرایی« که 

در الیحه بودجه آمده، در عمل دامنه شمول گسترده ای پیدا 
می کند؛ شــهرداری ها نیز به تاسی از حکم دولت، بخشنامه 
خواهند زد کــه افزایش حقوق نیروهایمان همان 20 درصد 

است، حداقل برای قرارداد مستقیم ها....

افزایش اختیاری سن بازنشستگی حذف شود
اما در الیحه بودجه، نکات ضد کارگری دیگری هم هســت؛ 
یکــی از آن ها به گفته ی حســین حبیبی، عبــارت بند د 
تبصــره 20  الیحــه بودجــه 1402 مبنی بر افزایش ســن 
بازنشستگی ســت که در صورت اعالم نیاز دستگاه و رضایت 
مستخدم به نظر اختیاری می آید؛ او تاکید می کند: این عبارت 
بایســتی حذف شود چراکه با توجه به جمعیت انبوهِ جوانان 
بیکار و جویای کار و همچنین با سخت تر شدن شرایط ادامه 
کار از نظر اقتصادی و اجتماعی که توام با رنج و مشقت بسیار 
برای شاغالن است، افزودن 2 سال به سن بازنشستگی حتی 
به اختیــار و انتخاب نیروی کار، عاقالنه و منطقی نیســت، 
حتی عادالنه هم نیســت!این فعال کارگــری ادامه می دهد: 
در شــرایطی که کارگران علی القاعده باید متحد و متشکل 
برای تصویب دســتمزد برابر با سبد معیشت، مطالبه گری و 
چانه زنی کنند و ابزارهای الزم برای اعتراض و فشار از پایین 
را در اختیار داشته باشند، دولت با سطرهای ناعادالنه ی الیحه 
بودجه، »دردســر« و »مناقشــه جدید« ایجاد می کند؛ چرا 
جمعیت قابل توجهی از کارگران مشمول قانون کار بایستی 
هر ســال کفش آهنین بپوشند و مقابل نهادهای تصمیم گیر 
بایستند تا آن هایی که باید، »بپذیرند« که تعیین دستمزد بر 
عهده ی شورایعالی کار است؛ بسیار متاسفم که در این اوضاع 
اقتصادی و بحران معیشت، کارگران را در چه مسائلی درگیر 

می کنند؛ چرا برای کارگران دغدغه می تراشند؟!
قرار است لوایح بودجه سنواتی، بستری برای تقسیم عادالنه ی 
درآمدهای ملی باشد اما....؛ وقتی بودجه برخی نهادها از جمله 
صداوســیما و بنیادها 40 درصد یا حتی بیشــتر زیاد شده، 
دولت »انقبــاض« را فقط متوجه مزدبگیران دانســته؛ یک 
بازنشســته ی کشوری و لشگری و یک کارمند دون پایه باید 
20 درصد افزایش مزد داشــته باشــد ولی یک نهاد پرپول و 
معاف از مالیات، میلیاردها تومان اعتبار بگیرد! تازه کارگران 
دســتگاه های اجرایی و نهادهای دولتی را هم شامل این 20 
درصد دانســته اند؛ آیا حق یک کارگر شهرداری که از جان و 
دل بــرای خدمت به مردم مایه می گذارد، از بودجه ســاالنه 

همین 20 درصد افزایش حقوق است؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم

وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن اعالم اینکه دو 
ســال نرخ مالیات کاهش یافتــه و بیش از 77 
درصد اظهارنامه ها ندیده پذیرفته شــده اند، 
گفت: ارز حدود 30 هزار تومانی سامانه نیما و 
بازار متشکل سهم 8۵ درصدی در اقتصاد ایران 
دارند؛ لذا نباید جای اصل و فرع را عوض کرد.به گزارش ایســنا، سیداحسان خاندوزی 
در حاشیه آیین تجلیل از فعاالن پیشتاز اقتصاد ایران، درباره نرخ ارز و تورم توضیح داد: 
چیزی که در واقعیت اقتصاد ایران پشــتیبانی می شود نرخی است که در دو بازار نیما 
و متشــکل حدود 30 هزار تومان معامله می شود. یک انتظارات روانی وجود دارد که 
رسانه ها باید کمک کنند جامعه اعتماد کند که کاال بر اساس کدام نرخ وارد شده است.

وی ادامه داد: اقتصاددانان واقعیتی که در اقتصاد ایران می گذرد و پشتیبانی می کند را 
می دانند نرخی که شاید سهم آن باالی 8۵درصد باشد چه نرخی است و آن نرخی که 
در بازار القا می شود و بعضی از کاالهای قاچاق با آن نرخ وارد می شود و نرخی نیست 
که بگوییم واقعیت ندارد، زیرا خروج سرمایه از کشور با آن صورت می گیرد، چه نرخی 
است.وزیر اقتصاد افزود: مانند بسیاری از سال ها که در جامعه تنگنای عرضه داشتیم و 

در تنگنای عرضه به جای یک نرخ، دو نرخ در بازار وجود داشــته است، یک نرخ موثر 
رســمی وارداتی و یک نرخ کم تر موثری که متاسفانه افرادی تلقین می کنند که این 
نرخ اصلی کشــور است؛ جای اصل و فرع را نباید عوض کرد؛ نرخ اصلی ارز همان نرخ 
نیما و ســامانه متشــکل ارزی با قیمت حدود 30 هزار تومان است.خاندوزی در ادامه 
درمورد تبصره 18 قانون نیز اظهار کرد: تبصره 18 دو مقدمه الزم داشت؛ یک تعیین 
تکلیف پروژه ها، اســتان ها، دستگاه های اجرایی و وزارت خانه ها که در آیین نامه ابالغی 
انجام شد. یک تزریق منابع به پروژه هایی که در کمیته های استانی تصویب شده است 
و دســتگاه های اجرایی هم قبول دارند، اهرم شــوند و به نسبت چند برابر در پروژه ها 
بنشیند. تبصره 18 از دل منابع درآمدی تبصره 14 یعنی هدفمندی نشات می گیرد 
که افزایش یارانه به 31۵ هزار میلیارد تومان را درگیر خود کرده است و سازمان برنامه 
تاکنون در اختیار نداشته که برای تبصره 18 تخصیص بدهد؛ به همین دلیل پروژه ها 
روی زمین مانده اســت.وی ادامه داد: امیدواریم با اجازه هایی که اخذ شده در رابطه با 
افزایش ســهم دولت از منابع درآمدی نفت ناشی از کاهش سهم صندوق توسعه ملی، 
هم به بخش عمرانی و هم تبصره 18 وارد شود.وزیر اقتصاد تاکید کرد: همه موتورهای 
کنترل تورم اعم از کنترل نقدینگی و کســری بودجه مدیریت شده است. باید مساله 

ارز هم که بیشــتر تاثیرات انتطاراتی دارد در اذهان مردم کنترل شــود. هر سه موتور 
تورمی کشور در مسیر کاهش است به شرطی که اجازه ندهیم شایعات خارجی آنقدر 
زود تاثیرگذار باشند.خاندوزی همچنین درمورد آخرین وضعیت واگذاری سهام ایران 
خودرو و سایپا توضیح داد: سند بین وزارت اقتصاد و صمت نهایی و رسما منتشر شده 
است. مقدماتی دارد که وزارت صمت بایدانجام دهد و مسیر تعامل با بخش خصوصی 
خریدار را مشــخص کند تا هــر متقاضی بداند چه آینده ای در انتظارش اســت.وی 
همچنین در ســخنرانی خود در مراسم امروز، با بیان اینکه یکی از مواردی که رئیس 
جمهور تقاضا داشت در تحقق عملی آن بکوشیم، تسهیل تولید و بخش مولد اقتصاد 
ایران اســت، اظهار کرد: در سال های گذشته نظام پاداش و جزا به نفع تولیدکنندگان 
نبود، بلکه بیشتر سمت افرادی بود که در عرصه فعالیت غیررسمی و حتی محل کسب 
و کار ثبــات اقتصادی بوده اند.وی با تاکید بر اینکه باید عدم توازن نظام پاداش و جزا 
تغییر کند، گفت: پاداش بیشتر باید متوجه تولیدکنندگان باشد و هر چقدر تولیدکننده 
قانونمندتر باشــد باید بیشتر قدر دانست. باید برای فعاالن اقتصادی مانع کمتر ایجاد 
کنیم و مراجعه حضوری حذف شــود.وزیر اقتصاد با اشاره به نرخ مالیات عنوان کرد: 
در حوزه مالیاتی نه تنها برای اولین بار، بلکه برای دو ســال پیاپی نرخ مالیات کاهش 
یافت و بیش از 77درصد اظهارنامه ها ندیده پذیرفته شد.خاندوزی در ادامه گفت: برای 
شناســایی فعاالن پیشتاز اقتصاد ایران ۵0 میلیون قلم اطالعاتی ۵00 هزار شرکت به 
کمک وزارت صنعت در سامانه تراز بررسی شد.به گفته وی، از امروز دفتر پیگیری ویژه 
در وزارت اقتصاد ایجاد می شود که همه شرکت ها از خدمات دفتر ویژه برخوردار شوند.

خاندوزی:

نرخ اصلی ارز اقتصاد ایران حدود ۳۰ هزار تومان است
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محدودیتعرضهبازارانرژیدر۲۰۲۳تشدیدمیشود
 نگرانی  درباره اثر تحریم روسیه بر بازار گازوئیل جهان

رئیسآژانسبینالمللیانرژیضمنپیشبینیافزایشمحدودیتعرضهدربازارهایانرژیدرسالجاریمیالدینسبتبهباالنرفتنقیمتهاابرازامیدواریکرد.بهگزارشایلناازخبرگزاری
رویترز،فاتحبیرولبابیاناینکهاحتمالمیرودبازارهایانرژیدرسال۲۰۲۳بامحدودیتعرضهبیشترروبهروشوند،ابرازامیدواریکردکهبهمنظورکاهشفشاربرکشورهایدرحال
توسعهواردکنندهانرژیقیمتهاافزایشنیابد.ویدرگفتوگوییبارویترزدرحاشیهمجمعجهانیاقتصاددرداووسگفت:چشماندازبندهدربارهبازارقدرینگرانکنندهاستوایناحتمال
وجودداردکهبازارهایانرژیدرســال۲۰۲۳بامحدودیتعرضهوفشــاریفراترازحدکارشناسانوتحلیلگرانبازارهایجهانیروبهروشوند.نفتخامشاخصبرنتدریایشمالاکنون
درسطوحباالی۸۴دالربرایهربشکهمعاملهمیشود.سهیلالمزروعی،وزیرانرژیاماراتوامینناصر،مدیرعاملشرکتدولتینفتسعودیآرامکوبهتازگیاعالمکردندکهبرآوردهااز
تعادلدربازارهایجهانینفتدرسالجاریمیالدیحکایتدارد.بیرولگفت:باوجوداینکهاکنونبازارمشکلچندانیندارد،ابهامهاییوجودداردکهبایدمراقبآنهابودوآنهممربوط
بهتقاضاینفتازسویچینوچگونگیعرضهاینکاالیراهبردیازسویروسیهاست.ویافزود:اقتصادچینکهبسیاریازمؤسسههایمالیانتظاررونقآنرامیکشندممکناست
باافزایشتقاضاروبهروشودواینشرایطمیتواندبازارهارازیرفشاربگذارد.رئیسآژانسبینالمللیانرژیدربارهشرایطعرضهنفتروسیهباتوجهبهچالشتحریمهایغربعلیهمسکو

گفت:دربارهتوانصادراتیاینکشوربهدلیلرویاروییباتحریمهایغربودردرازمدتچالشهایداخلیعالمتسؤالهایفراوانیوجوددارد.

گزیده خبر
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وتوسعهصنایعتکمیلیپتروشیمیخلیجفارس)پترول(ضمنبازدیدازپروژه
پلیپروپیلنپتروشیمیارغوانگسترایالمبرشتابگرفتناجرایاینطرحو
حمایــتازاینپروژهتاکیدکردند.ایالم،صبحاقتصاد_بهنقلازروابطعمومی
شرکتصنایعپتروشیمیخلیجفارس،درجریاناینبازدیددرنشستمشترکی
باحضورهیأتمدیره،مدیرعاملومدیراناجراییاینطرح،گزارشمبسوطی
ازبازنگریوبهینهســازیدرسازماندهیوروشهایاجراییپروژه،برنامههای
تدوینشــدهوپیشرفتاجرایطرجدربخشهایمختلفمهندسی،تدارکات،
ساختوسایربخشهاباارائهآمارمربوطهارائهومشکالتاجراییموردبحثو
بررسیقرارگرفت.معاونبرنامهریزیوتوسعهکسبوکارشرکتخلیجفارس
ضمنابرازرضایتازعملکردجهادیورضایتبخشمدیریتجدیداینشرکت
گفت:باتوجهبهمحصولتولیدیاینطرحواهمیتآندرزنجیرهارزشآفرینی
صنعتپتروشــیمیکشور،ضروریاستکهرونداجرایاینپروژهتسریعشود
ودراینمسیرهلدینگخلیجفارسهمراهیوحمایتالزمراازاجرایبموقع
اینطرحبهعملخواهدآورد.حسننشانزادهمقدمباتأکیدبرامکانبرگزاری
جلساتماهانه،ادامهداد:برگزاریاینجلساتابزارمناسبیجهتپیگیریروند
پیشرفتکارها،رفعموانعاحتمالیوهمافزاییذینفعانپروژهاستوزمینهو
بسترمناسبیراجهتاقداماتالزمبرایحصولبههدفبهرهبرداریازپروژه
درســالآتیفراهمخواهدکرد.درجریاناینبازدید،رشیدقانعی،مدیرعامل
پترولنیزبهتشــریحبرخیاقداماتصورتگرفتهدرماههایاخیروتمهیدات

اندیشیدهشدهبرایتسریعدررونداجرایطرحاشارهکرد.

همزمانباکسبرتبهنخستدرمیانشرکتهایحملونقلیکشور؛
گروه کشتیرانی بیست و پنجمین شرکت برتر 

ایران شد
گروهکشــتیرانیجمهوریاسالمیایرانتوأمباکســبرتبهنخستدرمیان
شــرکتهایحملونقلیکشور،موفقبهکسبرتبهبیستوپنجمدرمیان
۱۰۰شرکتبرترایرانشد.بهگزارشروابطعمومیگروهکشتیرانیجمهوری
اســالمیایران،براســاسرتبهبندیصورتگرفتهازســویسازمانمدیریت
صنعتی،گروهکشــتیرانیجمهوریاسالمیایرانتوانسترتبهبیستوپنجم
درمیانصدشرکتبرترکشورراکسبنماید.ایندرحالیاستکهاینشرکت
درمیانمجموعهتمامیشــرکتهایحملونقلکشــور،رتبهاولراکسب
کردهاست.شایانذکراستاینرتبهبندیبراساساطالعاتمالیسال۱۴۰۰

حاصلشدهاست.

رئیسبنیادمسکنگرگان:
موانع پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی 

مسکن در گرگان برطرف شد
رئیسبنیادمسکنانقالباسالمیگرگانگفت:موانعپرداختتسهیالت۲۰۰
میلیونتومانیساختمسکندرگرگانبرطرفشد.ولیاهللرضاییدرگفتگوبا
خبرنگاراناظهارکرد:باتالشهایانجامشدهومساعدتبانکها،موانعپرداخت
تسهیالت۲۰۰میلیونتومانیساختمسکندرگرگانبرطرفشد.رئیسبنیاد
مســکنانقالباســالمیگرگانافزود:متقاضیانساختمسکندرروستاهاو
شــهرهایزیر۲۵هزارنفرجمعیتمیتوانندبرایدریافتاینتســهیالتبا
ســودپنجدرصدوبازپرداخت۲۰ســالهمراجعهکنند.ویگفت:اگرچهبرای
ساختهزارو۲۰۰واحدمسکونیامسالدرگرگانهدفگذاریکردیمامااگر
متقاضیانبیشــترازاینتعدادهمباشندبهبانکهامعرفیخواهندشد.گفتنی
استتسهیالتکمبهرهدرروستاهاوشهرهایزیر۲۵هزارنفراز۱۰۰میلیون

تومانبه۲۰۰میلیونتومانافزایشیافتهاست.

18 پروژه قابل افتتاح حوزه منابع طبیعی 
استان همدان در دهه مبارک فجر

همدان-محبوبهیادگاری:مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاســتانهمدان
از۱۸پروژهقابلافتتاحوبهرهبرداریمنابعطبیعیایناستاندردههمبارک
فجرخبردادوگفتازاینتعدادپروژهقابلافتتاح،۱۰پروژهعملیاتمکانیکی
آبخیزداری،6پروژهتوســعهوکشــتگیاهانداروییو۲پروژهاجرایعملیات
بیولوژیکوبیومکانیکبابذورمرتعیبودهکهدرســطحاستاندرایاماهللدهه
مبارکفجربهبهرهبرداریخواهندرســیدمدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداری
اســتانهمداناز۱۸پروژهقابلافتتاحوبهرهبرداریمنابعطبیعیایناستان
دردههمبارکفجرخبرداد.اسفندیارخزاییاظهارکرد:ازاینتعدادپروژهقابل
افتتاح،۱۰پروژهعملیاتمکانیکیآبخیزداری،6پروژهتوسعهوکشتگیاهان
داروییو۲پروژهاجرایعملیاتبیولوژیکوبیومکانیکبابذورمرتعیبودهکه
درســطحاستاندرایاماهللدههمبارکفجربهبهرهبرداریخواهندرسید.وی
اعتبارپروژههایقابلافتتاحرابالغبر۵۳۰میلیاردریالعنواننمودوافزوداین
پروژههادرشهرآجینبخشپیرسلماناسدآباد،روستاهایجگنلووطاهرلو
درکبودراهنگ،روســتایباباحصاریفامنین،کریمآبادوجعفرآبادشهرستان
بهار،حکاندرگزین،ابداالنتویسرکان،تاریکدرهوایوکهمدانافتتاحخواهدشد
خزاییهمچنینخاطرنشانکرد:6پروژهتوسعهوکشتگیاهانداروییو۲
پروژهعملیاتبیولوژیکوبیومکانیککهبابذورمرتعیبهصورتمشارکتیبا

مشارکتبهرهبردارانانجامشدهدردههفجربهبهرهبرداریمیرسد.

کاسبی از تحریم نفت روسیه داغ شد
تحریمنفتروســیهتوســطآمریکاواتحادیهاروپا،باعثســرازیر
شــدننفتارزانروسیهبهسنگاپوروترکیبشدندراینکشوربا
گریدهاینفتیدیگروصادراتمجددآنبهبازارهایجهانیشــده
اســت.بهگزارشایســنا،ممنوعیتیکهاتحادیهاروپاوآمریکااواخر
سالگذشتهعلیهنفتروسیهبهاجراگذاشتند،مسکوراناچارکرد
درجســتوجویخریدارانبیشتریدرشرقباشد.عالوهبرافزایش
تقاضایچینوهندبرایوارداتنفتازروســیه،ســیلنفتارزان
اینکشوربهسنگاپورسرازیرشدهودرآنجا،باگریدهاینفتیدیگر
ترکیبشــدهومجددابهجهانصادرشدهاستوسودهایکالنی
نصیبمعاملهگرانمیکند.گفتهمیشودفرآوردههاینفتیروسیه،
تابستانگذشتهبهچینفروختهشدهودرقالبمحمولههایچینی،
بهبازارهایاروپاییصادرشــدند.پیشازحملهنظامیروســیهبه
اوکراین،اروپابزرگترینواردکنندهنفتوفرآوردههاینفتیروســیه
بــود.امااینروزها،تحریمهایغربی،روســیهراوادارکردهاســت
جریانتجارتانرژیخودرابهسمتشرقتغییردهد.طبقگزارش
بلومبرگ،مســکودریافتهاســتکهعالوهبرتوسعهخطوطلولهبه
آسیاومناطقدیگرکهممکناستساختآنهاسالهاطولبکشند،
اســتفادهازناوگاننفتکشهایشبح،بهترینشیوهبرایحملنفت
خواهدبود.اکنونتقاضادرســنگاپوربرایمخازنذخیرهسازیکه
پذیراینفتارزانروسیهخواهندبود،افزایشپیداکردهاست.مدیر
یکاپراتورمخزنوارائهدهندهمشــاورهبهمعاملهگراندراینباره
گفت:فضایذخیرهسازیدرسنگاپورباافزایشعالقهوسودحاصل
ازترکیبسوختارزانروسیهبامحمولههایمنابعدیگر،خریداری
شدهاست.ایناقدامکمکمیکندمبدااصلیاینمحمولههامخفی
بماند.برخالفبســیاریازکشورهایغربی،ســنگاپورهنوزنفتو
فرآوردههاینفتیروسیهراممنوعنکردهاست.بااینحال،بانکهای
مستقردرســنگاپوراجازهندارنددرفاینانسیامعامالتمربوطبه
شرکتهایروسی،مســتقیمامشــارکتکنند.درهفتههایآینده،
اتحادیهاروپاآمادهاجرایتحریمهایجدیدعلیهوارداتفرآوردههای
نفتیروســیهمیشــودکهجریانتجارتانرژیازروسیهبهآسیا
راگســترشخواهددادوباعثمیشــودهابهاییمانندسنگاپور،
سوختهایروسیراباسوختمنابعدیگرترکیبکردهوبهبازارهای
جهانیعرضهکنند.سخنگویشرکتذخیرهسازینفتادواریوآسیا
پســیفیک،اعالمکردماشاهدافزایشپرسوجودربارهاجارهکوتاه
مدتدردورهمنتهیبهدســامبربودیم.بنابرآمارشرکتهایاپراتور
مخازنمحلی،اجارهششماههبرایمخازننفتکورهیانفتخامدر
سنگاپور،سالمیالدیگذشته،حداکثر۲۰درصدافزایشیافت.آمار
شرکتتحلیلانرژیورتکسانشانمیدهدپایانههایدریافتنفت،
حجمنفتاونفتکورهروســیهرادردسامبربیشازدوبرابرکردند.
اینپایانهها۲.6میلیونبشکهنفتادریافتکردندکه۴۰برابربیشتر
ازحجمدریافتشــدهدرمدتمشابهسالپیشبود.بنابراظهارات
،FGEآرماناشــرف،مدیــرجهانیمایعاتگازطبیعیدرشــرکت
نفتایروسیکهدرمخازنسنگاپوریجایگرفتهبود،بهسرعتبه
بازارهایآسیاییدیگرصادرشدهاست.ویلیامتان،نائبرئیسشرکت
مشاورهسوخت»میابیاینداستریز«میگوید:مخازنسنگاپوربرای
معاملهگرانیکهنفتارزانروســیهراخریداریکردهوآنرابانفت
منابعدیگرترکیبمیکنندتاحاشیهسودخوبیبهدستآوردهاند،
محبوبیتزیادیپیداکردهاند.اینمعاملهگران۲۰درصدحاشــیه
سوددارند.براســاسگزارشاویلپرایس،روسیهالزماستناوگان
نفتکشهایشبحخودراتوسعهدهدزیراتحریمهایغربی،زنجیره
تامینانرژیرادستخوشتغییراتکردهاست.معاملهگرانرویاین

جریانتجارتجدیدحسابمیکنند.

وضعیت سدهای تهران مساعد نیست
مدیرعاملشرکتآبوفاضالبتهرانگفت:علیرغمبارش
برفدرتهراناماوضعیتســدهایپنجگانهمناسبنیست،
نیازمندروانآبهستیموپیشبینیمیشودکهدرماههای
آیندهوضعیتبهترشــود.محمدرضابختیاریدرگفتوگوبا
ایســنا،بابیاناینکهموقعیتســدهایتهراناکنونمساعد
نیست،اظهارکرد:دوسالقبلنیزسالخشکبودوامسال
سومینسالخشکراسپریمیکنیم،سالهایقبلبارش
هاعمدتابارانبودوبارشبرفنداشــتیماماباجلساتیکه
برگزارشــد،توانستیمتابستانراپشتســربگذاریم.ویبا
بیاناینکهپیشبینیهاییبرایشرایطبحرانیآبتهراندر
تابستانصورتگرفتکهخوشبختانهتوانستیمازآنشرایط
بدونحتییکساعتقطعیآبعبورکنیم،گفت:درشرایط
فعلیوضعیتســختیداریم،مردمگمــانمیکنندچون
تابستانتمامشــده،وضعیتبدنیست،قطعابارشهاتاثیر
گــذارخواهدبودامابهدلیلاینکــهبارشهابهصورتبرف
است،روانآبنداریم.مدیرعاملشرکتآبوفاضالبتهران
بابیاناینکهبارندگیهامناســبهســتندوذخیرهخواهند
شــد،گفت:درماههایآیندهکههواگرمترشــودمیتوانیم

ازاینذخیرهاســتفادهکنیم،بهمنماهبسیارسختیخواهد
بودکهبایدپشتسربگذاریم.بختیاریبااشارهبهجداسازی
آبشــربازآبغیرشربدرتهرانگفت:اینمسالهبهدو
دلیلدرتهراناجرایینشد،یکیبحثفنیودیگریبحث
اقتصادیبود،اساساتفکیکآبشربوغیرشربدرتهران
معناومفهومینداردبهدلیلاینکهکیفیتآبخامبسیارباال
اســت.ویافزود:آبشربوغیرشربدومقولههستند،در
تهران۹۰۰۰کیلومترشبکهداریم،درصورتیکهتصمیمبر
اجراگرفتهشودباید۹۰۰۰کیلومترشبکهراهاندازیکنیم،
یعنی۹۰هزارمیلیاردتومانســرمایهالزماستکهبهلحاظ
اقتصادیمقرونبهصرفهنیســت.مدیرعاملشــرکتآبو
فاضــالبتهرانبابیاناینکهعالوهبرایــنآبخامدرایران
کیفیتباالییدارد،گفت:دربســیاریازکشورهایاروپایی
آبخامکیفیتپایینیبهنســبتآبتصفیهشــدهداردبه
همیندلیلاجرایچنینپروژهایتوجیهپذیراســتامادر
تهرانکهکیفیتآبخامباالوهزینهتولیدبهنسبتهزینه
تصفیهبسیارباالاتراستاجرایاینپروژهازلحاظاقتصادی

مقرونبهصرفهنیست.

همسایهروسیهمیزانداراییهایمسدودشدهروسهارافاشکرد.بهگزارشایسنابهنقلازبیزنس،پیاساریوارا،سخنگویوزارت
خارجهفنالندگفت:داراییهایروسیهراتحتتحریمهایمرتبطبااوکراینبهارزش۱۸۷میلیونیورو)۲۰۳دالر(مسدودکرده
اســت.بهگفتهساریوارا،اینداراییهاشاملاموالارزشمندمختلفمتعلقبهشهروندانروسیهبهویژه،امالک،سهام،اتومبیل،
قایقهایتفریحیوهواپیماست.وزارتبازیابیبدهیهاباداراییهایمسدودشدهسروکارداردودرحالحاضر،اینوزارتخانه
داراییهایمســدودشــدهخودرابهمبلغ۱۸۷میلیونیورواعالمکردهاست.بهتازگیشبکهتلویزیونیفنالندگزارشکردکه
مســدودکردنهلدینگهایروســیدههاسازمانراتحتتاثیرقراردادهاماتعداددقیقآنمشخصنشدهاســت.گزارشهایرسانههاحاکیازآناستکهدولت
داراییهاییکشعبهمحلیغولفناوریروسییاندکس)Yandex(،داراییتفرجگاهفنالندیLangvikمتعلقبهتاجرروسیرومنروتنبرگو۲۲.۵درصدازسهام
هلسینکیهالی،متعلقبهمیلیاردرروسی،گنادیتیمچنکورامسدودکرد.درماهاکتبر،وزارتدفاعفنالندگفتکهاگرچنیناقدامیبرایامنیتکشورمهمتلقی
شــود،مقاماتدرموردمصادرهمنابعگفتوگومیکنند.براســاسبرآوردها،درمجموعحدود۳۰۰میلیاردیوروازذخایرفارکسروسیهوحدود۱۹میلیاردیورواز
داراییهایخصوصیمتعلقبهروسهادراتحادیهاروپاتحتتحریمهایمرتبطبااوکراینمسدودشدهاست.پارلماناروپااینهفتهقطعنامهایغیرالزامآورراتصویب
کردکهخواستاراستفادهازاینمنابعبرایبازسازیاوکراینشد.بااینحال،بروکسلهنوزمکانیسمقانونیبرایچنیناقدامیندارد.مسکومسدودکردنداراییهای

خودرا»سرقت«میداندوبارهاخواستارآزادیآنهاشدهاست.

وزیرخزانهداریآمریکااعالمکردکهاعمالطرحسقفقیمتیبرمحمولههایصادراتیسوختروسیه،بازارفرآوردههاینفتیجهانرابا
چالشروبهرومیکند.بهگزارشایلناازخبرگزاریرویترز،جانتیلنگفت:کشورهایغربیدرحالکاررویتعیینسازوکاریبهمنظور
اعمالطرحسقفقیمتیبرایفرآوردههاینفتیروسیهباهدفحصولاطمینانازتداومعرضهگازوئیلازسویاینکشورهستند،اما

بازارجهانیفرآوردههاینفتیپیچیدهاستوایناحتمالوجودداردکهشرایططبقبرنامهوخواستتحریمکنندگانپیشنرود.کشورهایعضوگروههفتواسترالیا۱۱
آذرماهپسازغلبهبرمقاومتبرخیاعضایاتحادیهاروپابهویژهلهستان،برسرتعیینسقفقیمت6۰دالریبرایمحمولههایصادراتینفتخامروسیهبهتوافقرسیدند.
طرحسقفقیمتیبهاعضایاتحادیهاروپااجازهمیدهدمحمولههایدریایینفتخامروسیهرابارعایتسقفقیمت6۰دالریواردکنند،امادرصورترعایتنشدناین
سقف،خریداراننفتروسیهازخدماتشرکتهایکشتیرانی،بیمهوبیمهاتکاییبرایحملمحمولههاینفتاینکشورمنعمیشوند.والدیمیرپوتین،رئیسجمهوریروسیه
همدرواکنشبهاجرایچنینطرحیفرمانیراصادرکردکهعرضهنفتوفرآوردههاینفتیبهکشورهایحامیطرحسقفقیمتیراازیکمفوریه۲۰۲۳بهمدتپنجماه
ممنوعمیکند.یلنبهخبرنگارانگفت:کشــورهایعضوگروههفتدرحالنهاییکردندوســقفقیمتیجداگانهبرایفرآوردههاینفتیروسیهمانندگازوئیلونفتکوره

هستندکهقراراستاینطرحازپنجمفوریه)۱6بهمنماه(درکنارممنوعیتوارداتگازوئیلازسویاتحادیهاروپااعمالشود.

سقف قیمتی برای فرآورده های نفتی روسیه بازار میزان دارایی بلوکه شده روسیه فاش شد
جهانی را دچار چالش می کند
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گزیده خبر

واردات آیفون ۱۴ تعیین تکلیف نشده است
 افزایش ۱۰ درصدی قیمت موبایل

مهر نوشت:رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی گفت: واردات آیفون ۱۴ هنوز 
تعیین تکلیف نشده است و تا به این لحظه واردات تجاری نداشته ایم؛ همچنین 
فروش گوشــی های مسافری قانونی نیست.محمدرضا رمضان در مورد وضعیت 
رجیســتری گوشــی های آیفون ۱۴، اظهار کرد: هنوز واردات رســمی و امکان 
رجیستر کردن گوشی های آیفون ۱۴ تعیین تکلیف نشده است و تا به این لحظه 
ثبت سفارش و واردات تجاری و رسمی این گوشی را نداشته ایم.رئیس اتحادیه 
فروشــندگان لوازم صوتی و تصویری و موبایل تهران در مورد فروش آیفون ۱۴ 
در برخی از فروشــگاه ها، تصریح کرد: گوشی هایی که در بازار به فروش می رسد 
مربوط به واردات مســافری می شود که البته تعداد آنها نیز محدود است. البته 
باید اشــاره کنم که فروش گوشی های مسافری قانونی نیست زیرا حق گمرکی 
پرداخت نکرده اند.وی ادامه داد: اگرچه مرسوم است که گوشی های مسافری بین 
یک تا دو ماه تا زمان ثبت قانونی فعال باشند و بعد قطع شوند اما تاکنون آیفون 
۱۴ هایی که به صورت مسافری وارد شده اند قطع نشده اند و فعال هستند زیرا 
دولت قصد وارد کردن زیان به افراد را ندارد و به دنبال راهکاری جهت رجیستر 
کردن موبایل های آیفون ۱۴ است.رمضان همچنین در مورد وضعیت بازار موبایل 
نیز تصریح کرد: بازار موبایل به صورت روزانه فعال است و کاالها احتکار نمی شوند 
زیرا به صورت مستقیم به قیمت ارز وابسته است و ثبت سفارش های واردات نیز 
از یکی دو ماه قبل انجام می شــود بنابراین به محــض ورود کاال به بازار باید به 
فروش برســد تا ثبت ســفارش های بعدی انجام شوند.وی با بیان اینکه مصرف 
ماهیانه موبایل در کشور ماهانه بیش از یک میلیون دستگاه است، افزود: با توجه 
به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت موبایل چندان از این افزایش متأثر نشده 
و به صورت میانگین ۱۰ درصد گران شده است.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
صوتی و تصویری و موبایل تهران تاکید کرد: با توجه به ارتباط مستقیم موبایل 

با ارز، در صورت کاهش قیمت ارز، قیمت موبایل نیز به سرعت کاهش می یابد.

ضرورت تشکیل کمیته رگوالتوری برای 
نظارت بر کیفیت قیر 

 نویسنده : دکتر مسعود اسفندیار 
مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی 

 صنعــت قیر یکی از منابع درآمدزای ارزی کشــور در 
شرایط تحریم و در راســتای تحقق اقتصاد مقاومتی، 
تولید دانش بنیان و اشــتغال آفرین اســت که رشد و 
شــکوفایی آن می تواند به پیشــرفت اقتصادی کشور 
کمک شایانی کند. مجموع ظرفیت تولید ساالنه وکیوم 

باتوم ایران ۱۲ میلیون تن اســت که حدود ۶ میلیون تن به تولید نفت کوره و 
بیــش از ۶ میلیــون دیگر هم به تولید قیر اختصــاص دارد که در این میان، ۴ 
میلیون تن برای تولید قیــر صادراتی و ۲ میلیون تن هم جهت مصرف داخلی 
اســت.  به عبارتــی، از ۱۰۰ درصد قیر تولیدی کشــور، ۷۰ درصد به صادرات 
اختصاص دارد و ۳۰ درصد هم به تامین تقاضای داخلی می رســد.  جمهوری 
اسالمی ایران از نظر تولید و صادرات قیر، به ترتیب، رتبه هفتم و چهارم جهانی 
را در دست داشته و سهم هشت درصدی از بازار جهانی قیر را در اختیار دارد که 
این رقم بنا به مزیت نسبی ایران در فرآیند تولید، امکان ۲ برابر شدن را دارد.  بر 
اساس اعالم دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۲ میلیون و 
۵۰۰ هزار تن قیر طی هفت ماه سال جاری از کشور به نقاط مختلف دنیا صادر 
شــده اســت. یکی از چالش های مهم صنعت قیر کشور بحث کثرت مجوزهای 
اعطایی می باشــد که ایــن امر در فرآیند و عرضه و تقاضای بــازار نیز تاثیراتی 
داشته است.  در واقع کیفیت، به عنوان مشخصه اصلی قیر کشور در مقایسه با 
رقبــای منطقه ای، برگ برنده کارآفرینان و فعاالن صنعت قیر ایران در بازارهای 
داخلی و خارجی محســوب می شود.   افزایش قارچ  گونه تولیدکنندگان قیر با 
فروشندگان بی شمار، باعث باال رفتن قدرت چانه زنی در قیمت فروش شده و در 
نتیجه بازار نیز دستخوش نوسانات پی در پی شده که این امر لزوم نظارت بیشتر 
بر تولیدکنندگان را دو چندان می کند.  نگاهی گذرا به تاریخچه صنایع قیر ایران 
نشــان می دهد که کنترل کیفی، همواره مولفه اصلی رقابت پذیری در بازار بوده 
اما افزایش شمار واحدهای تولید کننده آن هم در مقیاس کوچک، بی شک  در 
فرآیند کیفی تولید، تاثیراتی به همراه داشته است. به نظر می رسد سازمان های 
متولی ناظر بر تولید قیر، از جمله سازمان ملی استاندارد می توانند ادعای برخی 
تولیدکنندگان قیر را در تولید محصول مرغوب مورد راستی آزمایی قرار دهند که 
آیا بستر تولید قیر باکیفیت را دارند یا خیر. آنچه این روزها از سوی کارآفرینان 
و فعاالن عرصه تولید قیر مطرح می شــود این است که صدور پروانه های تولید 
و بهره برداری باید متناسب با نیاز بازار باشد. برکسی پوشیده نیست که تولید و 
صادرات قیر بی کیفیت، قدرت رقابت صادراتی را از تولیدکنندگان واقعی سلب 
خواهد کرد و اگــر برنامه های راهبردی کوتاه مدت و بلند مدت افزایش کیفیت 
در واحدهای تولیدی دچار خدشــه شود، به برند قیر ایران در بازارهای خارجی 

نیز آسیب می رسد. 

مدیر مجتمع مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد: 
در برگزاری دوره های آموزشی سال ۱۴۰۱ 

رشد ۴۳۰ درصدی داشته ایم
مدیر مجتمع مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران در یزد از رشد قابل توجه ۴۳۰ 
درصدی برگزاری دوره های آموزشــی این مرکز طی ۹ ماهه ســال جاری در 
مقایسه با ۹ ماهه ۱۴۰۰ خبر داد.به گزارش روابط عمومی ایمپاسکو، مهدی 
اســتادرحیمی رییس مرکز تحقیقات یزد در این باره توضیح داد: در ۹ ماهه 
ســال جاری موفق به برگزاری دوره های آموزشــی برای ۴۴ هزار و ۷۰۶ نفر 
ســاعت از افراد خارج از مرکز شدیم که نســبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ 
بیانگر رشد ۴۳۰ درصدی است.استادرحیمی همچنین بیان کرد: در برگزاری 
دوره های آموزشــی برای پرسنل مرکز هم رشد قابل توجهی داشته ایم که در 
۹ ماهه ۱۴۰۱ نســبت به مدت مشابه سال گذشــته رشد ۱۹ برابری داشته 
اســت.وی با بیان اینکه دوره های آموزشی، آزمایشگاهی و پژوهشی را پیشتر 
در این مرکز تکمیل کرده ایم، عنوان کرد: دوره های جدید و در ســال جاری 
شامل آتشــکاری، کارور حرفه ای، گوهرتراشی و… بوده است.مدیر مجتمع 
مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران در یزد همچنین از احداث واحد فرآوری در 
مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد خبر داد و تاکید کرد: این مرکز با هدف انجام 
مطالعات در زمینه فرآوری مواد معدنی و با وسعت ۵۰۰ متر مربع احداث شد 
که در حال حاضر اقدامات الزم جهت تجهیز این واحد انجام شــده و در حال 
طی مراحل تحویل و تست تجهیزات است.استاد رحیمی همچنین خاطرنشان 
کرد: برگزاری دوره های آموزشی به صورت تئوری و عملی در محل آزمایشگاه، 
اســتقرار و راه اندازی دســتگاه ICP، خرید تجهیزات آزمایشگاهی، تعمیرات 
اساسی بخش شیمی دستگاهی و … از دیگر اقداماتی بوده که این مرکز در 

۹ ماهه سال جاری به انجام رسانده است.

آندری اسلپنف، وزیر بازرگانی اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعالم کرد
»اوراسیا« بزودی توافقنامه تجارت آزاد با 

ایران امضا می کند
تهــران - ایرنا - »آندری اســلپنف«، وزیر 
بازرگانی اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعالم کرد 
که این اتحادیه و جمهوری اســالمی ایران 
به زودی توافقنامه تجارت آزاد امضا خواهند 
کرد.به گزارش روز دوشنبه ایرنا، اسلپنف به 
خبرگزاری ریانووســتی گفت: »ما و ایران 
اخیرا مذاکرات بســیار مهمــی برای حل و 
فصل تعدادی از مسائل مهم انجام دادیم. ما اطمینان داریم که این توافقنامه 
در آینده نزدیک امضا خواهد شد.«وی با اشاره به نتایج این نشست بر پویایی 
باالی توســعه همکاری ها با ایران تاکید کرد.به گفته اسلپنف، دستور کار 
اصلی این مذاکرات لغو تقریباً تمامی عوارض گمرکی در تجارت متقابل ایران 

با کشورهای عضو اوراسیا بویژه با روسیه بود.
کمیسیون اقتصادی اتحادیه اقتصادی آوراســیا نیز در بیانه ای اعالم کرد: 
هفته گذشــته در جریان مذاکرات در تهران، تفاهم نامه ای برای توافق آتی 
بین دو طرف امضا شــده بود. طرف ایرانی روز پنجشــنبه هفته گذشته به 
ریاســت علیرضا پیمان پاک معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با هیاتی 
از اتحادیه اوراســیا به ریاست اســلپنف وزیر بازرگانی اتحادیه اروپا مذاکره 
کرد.این گزارش تصریح کرد: ایران و اتحادیه اقتصادی اوراســیا )EAEU( بر 
روی اکثر موضوعات اصلی برای تکمیل مذاکرات بر ســر توافقنامه منطقه 
تجارت آزاد و همچنین دسترســی متقابل به بازار بجز دســته های خاصی 
از محصوالت کشــاورزی که بحث روی انها ادامه خواهد داشــت، به توافق 
رســیده اند.بر اساس این بیانیه در پایان ســال ۲۰۲۱، گردش تجاری بین 
اوراســیا و ایران ۷۴ درصد و در ۱۰ ماهه نخســت سال ۲۰۲۲، ۲۵ درصد 
دیگر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.در این بیانیه امده 
است: »چشم انداز توسعه همکاری های بلندمدت سودمند متقابل بین این 
اتحادیه و جمهوری اسالمی ایران در زمینه حمل و نقل، همکاری در صنعت، 
کشــاورزی و تضمین امنیت غذایی و همچنین در سایر زمینه ها چشمگیر 
اســت. توافق آینده امکان ایجاد یک قرارداد قوی را فراهم می کند.پیشتر، 
میخائیل میاســنیکوویچ، رئیس هیئت مدیره اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در 
مصاحبه با تاس گزارش داده بود که توافقنامه منطقه آزاد تجاری بین اوراسیا 
و ایران در نیمه اول سال ۲۰۲۳ به امضا می رسد.در دسامبر ۲۰۲۱، شورای 
عالی اقتصادی اوراســیا پیش نویس پروتکل توافق موقت الزم برای تشکیل 
منطقه آزاد تجاری بین اوراســیا و ایران را تصویب کرد. این پروتکل تمدید 
قرارداد را به مدت ســه ســال یا تا زمان الزم االجرا شدن توافق نامه کامل 

مربوطه ارائه می دهد.

ماجرای نامه ای که خبرساز شد!

نهاد تصمیم گیر برای عرضه خودرو در بورس کاال کیست؟
در حالی شــورای رقابت در نامه ای خطاب به رئیس ســازمان 
بورس کلیه محصوالت دو خودروساز بزرگ )جز هایما و تارا( را 
انحصاری دانسته و اعالم کرده که باید خودروهای شاهین، دنا و 
پژو ۲۰۷ از بورس کاال خارج شوند که وزیر صمت تصریح کرده 
نامه شورای رقابت را رویت نکرده و وزیر اقتصاد نیز تاکید کرده 
که مجوز عرضه خودرو در بورس کاال توسط شورای عالی بورس 
داده شده و در این رابطه ، شورا تصمیم خواهد گرفت.به گزارش 
ایسنا، روز گذشــته )۲ بهمن ماه(، سید محمدرضا سیدنورانی 
)رئیس شــورا و مرکز ملی رقابــت( در نامه ای خطاب به مجید 
عشقی )رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار(، کلیه محصوالت 
ایران خودرو )جز دو محصول هایما و تارا( و ســاپیا  را انحصاری 
اعالم و تاکید کرده است که خودروهای شاهین، دنا و پژو ۲۰۷ 

باید از بورس کاال خارج شوند. 

در این نامه آمده است: 
پیــرو عرضه برخی خودروها در بورس کاال به اطالع می رســاند 
مدت مصوبه شــصت و سومین جلسه شــورای عالی هماهنگی 
اقتصــادی تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو 
یکسال بوده اســت.بدیهی اســت با انقضاء این مدت، مصوبات 
قبلی شــورای رقابت در این زمینه به خودی خود مبنای عمل 
بوده و باید اجرایی می شــده است. بر این اساس مطابق مصوبات 
،۴۲۰ ۴۴۲، ۴۶۲ و ۴۶۸ بــازار خودروهــای انحصاری شــامل 
کلیه خودروهای ســواری دو شرکت ایران خودرو و سایپا به جز 
دو خودروی هایما و تارا اســت و عرضه آن هــا باید طبق روال 
پیشین و مطابق با مصوبات ۴۱۴ و ۴۲۰ صورت گیرد.قیمت این 
خودروها نیز باید بر اســاس مصوبات ۱۴۸ و ۴۴۲ طبق فرمول 
)Price Cap( محاسبه شــود؛ فلذا عرضه خودروهای خانواده دنا 
پژو ۲۰۷ و شــاهین در بورس کاال مجاز نیست.شایان ذکر است 
شورای رقابت با تشکیل کارگروه تخصصی خودرو موضوع بازبینی 
دســتورالعمل های بازار خودرو را در دستور کار قرار داده است و 
در صــورت تصویب مصوبه جدید در این زمینه جهت اجرا ابالغ 

خواهد شد.‹‹
 واکنش فوری سازمان بورس: 

عرضه خودرو در بورس کاال دوربرگردان ندارد
گفتی است که به دنبال نامه شورای رقابت و درخواست/ دستور 
خروج خودروهای مذکور از بورس کاال، سازمان بورس، واکنش 
فوری نشــان داده است. در این رابطه،  امیرمهدی-صبائی-مدیر 
نظارت بر بورس ها تاکید کرده اســت که شــورای رقابت اختیار 
قانونی لغو عرضه خودرو در بــورس کاال را ندارد. عرضه خودرو 
در بورس کاال یکی از مصوبات شــورای عالی بورس است و این 
ســازمان )بورس کاال( موظف اســت تا در چارچوب این مصوبه 
رفتار کند؛ لذا ضمن احترام به جایگاه شورای رقابت، بورس کاال 
تابع مصوبات شــورای عالی بورس است. هر گونه مالحظه ای در 

خصــوص عرضه خودرو در بورس کاال صرفا و صرفا در شــورای 
عالی بورس قابل بررسی است.

وزیر صمت: نامه شورای رقابت را ندیده ایم
به دنبال این موضوع، سیدرضا فاطمی امین-وزیر صنعت، معدن 
و تجارت- تصریح کرده اســت که نامه شــورای رقابت به دست 
وزارت صمت نرســیده اســت؛ این درحالیســت که ادامه روند 
عرضه خودروها در بورس کاال بســته به نظر خود خودروسازان 
و سازمان بورس اســت و وزارت صمت دخالتی در این موضوع 
نخواهد داشت.ســخنگوی وزارت صمت نیز در این رابطه تاکید 
کرده است: ما از عرضه در بورس کاال حمایت می کنیم؛ چرا که 
مدل موفقی از عرضه خودرو بود که توانست قیمت ها را با قیمت 

به  مراتب کمتر از قیمت بازار آزاد عرضه کند. اما در شرایط عادی 
که بازار متعادل است و خودروسازان در حداکثر توان تولید و نیاز 
داخل را برآورده می کنند، همچون گذشته )خارج از قرعه کشی( 
می تواند فروش انجام شود و دیگر ابزار یا واسطه ای الزم نیست. 
در شرایط عادی، اختیار نحوه فروش خودرو، با خودروساز است و 
می تواند تصمیم بگیرد که روند عرضه در بورس ادامه پیدا کند یا 
خیر و موضوع درون صنعتی است اما تاکید می کنیم که این روند 

در شرایط عادی بازار می تواند اجرایی شود.

مجوز عرضه خودرو در بورس را شورای عالی بورس صادر 
می کند

گفتنی است که پیش از این، سید احسان خاندوزی- وزیر امور 
اقتصادی و دارایی- در نامه ای به رئیس ســازمان بورس- با بیان 
اینکه نامه ای از شــورای رقابت دریافــت نکرده، تاکید کرده بود 
مجوز عرضه خودرو در بورس کاال توســط شــورای عالی بورس 
داده شده و در این زمینه، شــورای عالی بورس تصمیم خواهد 
گرفت.وزیر اقتصاد در نامه خود تصریح کرده است که ›‹سیاست 
وزارت امور اقتصادی و دارایی حمایت از سرمایه گذاران و افزایش 
شــفافیت است. با توجه به مصوبه شــورای عالی بورس و اوراق 
بهــادار و عدم دریافت مصوبه از ســایر نهادها، عرضه خودرو در 
بورس کاال بر اســاس مصوبه شــورای عالی بــورس طبق روال 
گذشــته ادامه پیدا کند و در صورت دریافت هر درخواســت از 
سوی ســایر دستگاه ها و نهادها، موضوع مجدداً در شورای عالی 

بورس و اوراق بهادار مطرح شود.‹‹

نهاد تصمیم گیر برای عرضه خودرو در بورس کاال کیست؟
بر این اساس با توجه به اظهار نظر وزارت اقتصاد و اعالم بی طرفی 
وزارت صمت، این سوال مطرح است که باالخره نهاد تصمیم گیر 
برای عرضه خودروها در بورس کاال کیست؟ این درحالیست که 
خودروسازان نیز از عرضه محصوالت خود در بورس کاال، رضایت 

دارند و خواستار تداوم آن هستند.

اتحادیــه  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و 
پتروشیمی ایران گفت: بخش خصوصی 
عــراق عالقمند به خریــد کاال از ایران 
اســت بنابراین باید این مشکل را حل 
کنــد. می تــوان وجه کاالهــا را هم به 
صــورت دینار، درهم، یوان، لیر ترکیه و 
یا یــورو پرداخت کرد و اگر عراق نتواند 
پول را پرداخت کند قطعا امکان خرید 
و واردات کاال از ایران نخواهند داشــت.

ســیدحمید حســینی در گفت وگو با 
خبرنــگار اقتصادی ایلنــا، درباره اقدام 
اخیر فدرال رزرو جهت کنترل معامالت 
بین المللی دالر توسط بانک های تجاری 
عراق و تاثیر آن بر مبادالت تجاری ایران 
با این کشور اظهار داشت: فعال اظهارنظر 
در این خصوص زود اســت. باید ببینیم 
که آیا فــدرال رزرو بنــا دارد به همین 
سیاســت خود ادامه دهد یا خیر. روزانه 
حدود ۲۵۰ میلیــون دالر به بانک های 
عراقی ســوئیفت می شــد که اکنون به 
۳۰ تا ۴۰ میلیون دالر کاهش پیدا کرده 
است و باعث شده نرخ دینار در برابر دالر 
به شدت تضعیف و از ۱۴۵۰ به بیش از 
۱۶۰۰ برسد. وی افزود: اقدام فدرال رزرو 
قطعــا می تواند باعــث نارضایتی مردم 
عراق شــده و هم به دولت این کشــور 
فشــار وارد کند و هم اینکه علیه ایران 
جوســازی صورت بگیرد که چون دالر 
وارد ایران می شد امریکا این کار را انجام 
اتحادیه  داده است.رئیس هیئت مدیره 
صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و 
پتروشــیمی با بیان اینکه تاکنون هیچ 
نظارتی بر مبــادالت ارزی در بانک های 
عراق وجود نداشــته است، گفت: عراق 
قبــال روزانه ۲۵۰ میلیــون دالر درآمد 
نفتی داشته و با این رقم های جدید نفت 
به روزانه باالی ۳۵۰ میلیون دالر رسیده 
است، بانک مرکزی عراق هیچ حسابی 
ندارد و هیــچ کار بانکی انجام نمی دهد 

و فقط به همه بانک های عراقی سهمیه 
داده اســت که وظیفه داشتند روز قبل 
دینار را از بــازار جمع آوری کنند و به 
بانک مرکزی تحویل بدهد. بانک مرکزی 
هم بر آن مبنا دستور می داد که معادل 
آن دالر به حساب بانک ها پرداخت شود 
و بعد بانک های عراق به کسانی که دینار 
دریافت کرده بودنــد دالر را در عراق و 
یا سایر کشورها تحویل می داد، بنابراین 
اصــوال  نظارتی بر اینکه در قبال دالری 
که پرداخت شده آیا کاالیی به عراق وارد 
شده است یا خیر، صورت نمی گرفت.وی 
تاکید کرد: این سیاســت در این راستا 
صورت گرفته که بر دالرهای ارســالی 
به عراق نظارت و کنترل صورت بگیرد 
چــون بخشــی از پول صرف فســاد و 
خروج از عراق می شــود، بخشی باعث 
خروج ســرمایه و صرف واردات می شود 
و بخشی هم ممکن اســت در جاهای 
دیگر مورد اســتفاده قرار گیرد. بنابراین 
بانک مرکزی عراق و فدرال رزرو امریکا 
در نظــر دارنــد این موضوع را بیشــتر 
رصــد کنند. حســینی تصریــح کرد: 
اکنون مهمترین بانک تجاری عراق که 
انجام  بین المللی و صــادالت  مبادالت 
می دهد بانک تجارت و یا TBI است که 

مدیریت مالی آن به عهد یک امریکایی 
است که همه چیز را رصد می کردند. به 
نوعی در نظر دارند بقیه بانک های عراقی 
را از میدان به در کنند و تقریبا همه چیز 
را در اختیــار بانکی قرار دهند که تحت 
کنترل خودشان است، امریکا مستقیما 
مدیران بانک را نصب می کند و باتوجه 
به اینکه شــایعاتی مطرح بود که رئیس 
بانک مرکزی و بانــک TBI عراق تغییر 
خواهند کرد؛ به نظر می رسد که در این 
راستا است که به دولت عراق فشار وارد 
کنند کــه نتواند تغییرات را انجام دهد.

وی با بیان اینکه اقدام فدرال رزرو تاثیری 
بر روابط تجاری ایــران و عراق نخواهد 
داشت، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی 
عراق که عالقمند به خرید کاال از ایران 
اســت بنابراین باید این مشکل را حل 
کنــد، می تــوان وجه کاالهــا را هم به 
صــورت دینار، درهم، یوان، لیر ترکیه و 
یا یــورو پرداخت کرد و اگر عراق نتواند 
پول را پرداخت کند قطعا امکان خرید 
و واردات کاال از ایران نخواهند داشــت. 
در هر حال مــا نباید خودمان را درگیر 
این موضوع کنیم، اگرچه در کوتاه مدت 
خدشــه هایی در صــادرات کاالی ما به 
عراق ایجاد می شــود، سوی دیگر ماجرا 

این اســت که باتوجه به اینکه نرخ لیر 
تضعیف شــده می تواند اثــر منفی بر 
صادرات کاال به عراق نــه تنها از ایران 
بلکه از همه بازارها داشته باشد و میزان 
آن را کاهــش دهد.رئیس هیئت مدیره 
اتحادیــه صادرکننــدگان فراورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه وضعیت 
دریافت وجه صادرات برق و گاز به عراق 
گفت: خرید گاز توسط دولت عراق انجام 
می شود، مکانیســیمی تعریف شده که 
عراق باید در قبال گاز کاالی مورد نیاز 
ما را تحویل دهد، بنابراین موضوع خود 
عراق است که باید ببنیند آیا اجازه دارند 
به دالر خرید کنند و یا اینکه TBI وظیفه 
دارد تبدیل به یورو و یا درهم کند و در 
اختیــار تجار عراقی قرار دهد که کاالی 
مورد نیاز را خرید کنند؟ عراق به شدت 
عالقمند است و به واردات برق و گاز از 
ایران نیاز دارد و حتی پیگیر اســت که 
بتوانــد میــزان واردات را افزایش دهد، 
اگر بخواهد سختگیری  قاعدتا  بنابراین 
شــود می تواند با واکنــش ایران مواجه 
شــود و دولت عراق را با مشکل مواجه 
کند. وی تاکید کرد: در این ماجرا ایران 
می تواند به تجار توصیــه کند انعطاف 
داشته باشــند و از طرف عراقی ریال و 
یا حتی دینار دریافت کنند، اکنون دینار 
در بازارهای جهانی قابل معامله اســت، 
معامله باسایر ارزها هم می تواند کمکی 
باشــد که ایران برای عبور عراق از این 
بحران انجام دهد.حسینی رقم مطالبات 
برقــی و گازی ایران از عراق را از رقم ۵ 
میلیارد دالری که قبال اعالم شــده بود 
بیشتر عنوان کرد. وی بیان داشت: فعال 
همه نظام پرداخت عراق دچار مشــکل 
است و فقط ایران درگیر نیست، اکنون 
باتوجه به اینکه حواله ســوئیفت ارز از 
امریکا به بانک ها کاهــش پیدا کرده و 
از ســوی دیگر ارزش دینار کاهش پیدا 

کرده است.

تاثیر تصمیم جدید فدرال رزرو 
بر تجارت تهران-بغداد

ســازمان بنادر در واکنــش به خبر ثبت 
کشــتی های مرتبط با ایران توسط دولت 
پانامــا اعالم کــرد: تمامی کشــتی های 
متعلق به شــرکت های کشتیرانی ایرانی 
هم اکنون تحت پرچم پرافتخار جمهوری اسالمی ایران هستند.به گزارش 
ایسنا، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیت دریایی جمهوری 
اسالمی ایران با صدور بیانیه ای درخصوص ثبت کشتی های مرتبط با ایران 
توسط دولت پاناما که در برخی رسانه های خارجی و داخلی بازتاب داشت، 
توضیحاتی ارائه کرد.به گزارش ســازمان بنادر و دریانوردی، در این بیانیه 
چنین آمده است: تمامی کشتی های متعلق به شرکت های کشتیرانی ایرانی 
هم اکنون تحت پرچم پرافتخار جمهوری اســالمی ایران هستند و ناوگان 
ایــران با ظرفیت تناژ قابل توجه در بین ۲۰ کشــور بــزرگ مالکان دنیا، 

کاماًل درخدمت حمل ونقل دریایی کشــور برای رفــع نیازهای صادراتی و 
وارداتی کاال است.کشتی های تحت پرچم ایران از استانداردهای بسیارخوب 
و مطابق قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی دریایی برخوردار هستند 
کــه نتایج کنترل و بازرســی های صورت گرفتــه در تفاهم نامه های کنترل 
و بازرســی دنیا مویــد این امر اســت.همچنین دریانــوردان ایرانی نیز از 
صالحیت و شایستگی الزم برخوردار هستند که این امر مورد تایید کمیته 
ایمنی دریانوردی ســازمان بین المللی دریانوردی IMO قرار گرفته است و 
خوشبختانه با اقدامات خوبی که درطول سه دهه اخیر برای افزایش کیفی 
و کمی آموزش دریانوردی کشــور صورت گرفته، مایه فخر و مباهات است 
و اعالم می شــود درحال حاضر اکثر قریب به اتفاق افســران شــاغل روی 
کشــتی های ایرانی را دریانوردان ایرانی تشــکیل می دهند.تاکید می کنیم، 
این گونه اقدامات، نه تنها غیرواقع و بی اهمیت تلقی می شــود، بلکه بیشتر 

به دلیل فشــارهای سیاسی که ازسوی دولت مستکبر ایاالت متحده آمریکا 
وارد شــده، مطرح می شــود.به دولت پاناما نیز نصیحت و توصیه می شود، 
متوجه اعمال و رفتار و آثار حقوقی و بین المللی اینگونه اظهارات و ادعاهای 
بی اساس خود باشــد که نه تنها هیچگونه تاثیر و خللی در تجارت دریایی 
ایران نخواهد داشت، بلکه با موازین آزادی تجارت بین الملل تعارض کامل 
دارد و با روح حاکم بر تمامی کنوانســیون های بین المللی دریایی که وجه 
مشــترک همه آنها تشویق دولت ها به همکاری با یکدیگر است و همچنین 
مواد ۱ و ۲ کنوانســیون ایجاد ســازمان بین المللی دریانوردی )IMO( که 
هم دولــت ایران و هم دولت پاناما عضو آن هســتند، در تضاد اســت. به 
استناد این دو ماده، دولت های عضو این سازمان بین المللی وابسته به ملل 
متحد متعهد شده اند، از هرگونه محدودیت برای کشتیرانی تجاری و رفتار 

تبعیض آمیز، پرهیز کنند.

بیانیه سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص ثبت کشتی های مرتبط با ایران توسط دولت پاناما

کشتی های متعلق به شرکت های کشتیرانی ایرانی، تحت پرچم ایران هستند
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طالی جهانی با کاهش ارزش دالر صعود کرد
قیمت طال)دوشنبه( با کمک کاهش ارزش دالر و چشم انداز افزایش آهسته تر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا افزایش یافت.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال 
تا ساعت ۶ و ۵۸ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۶.۴ درصد افزایش به ۱۹۳۲ دالر و ۷۰ سنت رسید و قیمت طال در بازار معامالت آتی طالی آمریکا نیز با ۰.۳۳ درصد 
افزایش به ۱۹۳۳ دالر و ۷۰ سنت رسید.شاخص دالر ۰.۳ درصد کاهش یافت و شمش به قیمت دالر را برای دارندگان سایر ارزها ارزان تر کرد. فدرال رزرو قرار است 
دوباره ســرعت افزایش نرخ بهره خود را در ۳۱ ژانویه تا اول فوریه کاهش دهد، در حالی که نشــان می دهد مقابله آن با تورم به پایان نرسیده است.با توجه به اینکه 
نرخ های پایین تر به بازده کمتری از دارایی های دارای بهره مانند اوراق قرضه دولتی تبدیل می شود، سرمایه گذاران ممکن است طالی با بازده صفر را ترجیح دهند. 
کلیفورد بنت، اقتصاددان ارشد ACY Securities گفت که قیمت طال در کوتاه مدت در حدود سطوح فعلی معامله می شود اما در سال جاری به باالی ۲۰۰۰ دالر افزایش 

خواهد یافت.تقاضای فیزیکی طال در چین هفته گذشته در آستانه تعطیالت سال نو تعدیل شد.

گزیده خبر

قیمت و شرایط استفاده از سهمیه ارز 
۵۰۰۰ یورویی

از فــردا )چهارم بهمن( مردم می توانند تا ســقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن از 
صرافی ها ارز به نرخ بازار متشــکل ارزی بخرند. این ســهمیه که ساالنه یکبار 
است، به متقاضیانی که از سهمیه ۲۰۰۰ دالری امسال خود استفاده کرده اند، 
تعلق نمی گیرد.به گزارش ایسنا،  براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره 
خرید و فروش ارز که به صرافی ها ابالغ شده و همچنین اظهارات شب گذشته 
رئیس کل بانک مرکزی، از فردا صرافی ها می توانند تا ســقف ۱۰ هزار یورو یا 
معادل آن از اشخاص حقیقی و حقوقی ارز بخرند. البته این معامله پس از احراز 
هویت مشتری و با ثبت در سامانه سنا قابل انجام است.در این میان صرافی ها 
می توانند تا ســقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن ارز به اشخاص حقیقی )اشخاص 
ایرانی باالی ۱۸ ســال ( و حقوقی مقیم ایران بفروشند.براساس این بخشنامه 
و گفته های رئیس کل بانک مرکزی، سقف تعیین شده برای خرید ارز توسط 
صرافی ها ۳۰ هزار یورو در روز است و اگر صرافی باالتر از این سقف را خریداری 
کند، حداکثر تا پایان روز کاری بعد از آن باید مازاد آن را بفروشــند.از ســوی 
دیگر، اشخاصی که در ســال جاری از سهمیه خرید ۲۰۰۰ دالری )یا معادل 
آن( از صرافی ها اســتفاده کرده اند، فعال نمی توانند براساس بخشنامه جدید از 
سهمیه ۵۰۰۰ یورویی استفاده کنند.گفتنی است؛ قیمت فروش ۵۰۰۰ یورو 
ارز از صرافی ها بر مبنای نرخ ســامانه بازار متشکل ارزی خواهد بود که روش 
کشــف قیمت آن در بازار در قالب ثبت سفارش دفتری با قیمت های متفاوت 

خواهد بود.

گشایش ارزی جدید
 تخصیص »یوان« در سامانه نیما

تاییدیه تخصیص ارز یوان برای بازرگانان طی ۲۴ ساعت در سامانه جامع ارزی 
انجام می گیرد.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعالم کرد که با توجه به گشایش 
های ارزی انجام شده و تمهیدات صورت گرفته اخیر در تعامل با کشور چین، 
تمامــی بازرگانانی که قصد پرداخت ارز به ذی نفعــان طرف تجاری خود در 
کشــور چین را دارند به محض ثبت درخواســت تخصیص ارز یوان در سامانه 
جامع ارزی، می توانند طی ۲۴ ساعت تاییدیه تخصیص ارز را از سامانه دریافت 

و نسبت به تدارک انتقال ارز اقدام کنند.

پرداخت  بیش از 23۰۰ میلیارد ریال 
تسهیالت ازدواج، ودیعه مسکن و 
فرزندآوری توسط بانک گردشگری

بانک گردشــگری در ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ۱۴۰۱ در راستای تسهیالت 
تکلیفی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، حدود ۳۰۰۰ فقره تسهیالت به 
مبلغ ۲۳۱۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال در بخش های ازدواج، ودیعه مســکن 
و فرزندآوری پرداخت کرد.به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری، میزان 
پرداخت تسهیالت قرض الحســنه ازدواج ۸۵۹ فقره به مبلغ ۱۱۵۹ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال، تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری ۱۳۵۲ فقره معادل ۴۸۹ 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال و ودیعه مسکن ۷۴۵ فقره به مبلغ ۶۶۲ میلیارد و 
۵۴۰ میلیون ریال بود.بانک گردشگری به عنوان یک بانک خصوصی در سال 
۱۴۰۰ نیز در مجموع یک هزار و ۶۵۰ فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به 
مبلغ ۱۳۱۷ میلیارد ریال پرداخت کرده بود. در بخش ودیعه مســکن نیز در 
سال گذشته ۳۷۸۷ فقره تسهیالت به مبلغ ۲۵۰۹ میلیارد و ۸۸۵ میلیون ریال 
تســهیالت در تهران و ۹۸۵ فقره تسهیالت ودیعه مسکن در سایر استان ها به 
مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال پرداخت شد.این گزارش حاکیست: اکثر 
متقاضیان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری با مراجعه به شعب بانک 
گردشــگری و تکمیل مدارک، از تسهیالت مذکور بهره مند شدند و این روند 
همچنان ادامه دارد.۳۰ دی ماه، ســالگرد تاسیس بانک گردشگری است.بانک 

گردشگری ۱۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد.

قائم مقام بانک سینا در افتتاح شعبه مهرشهر کرج مطرح کرد:
مشتری مداری و بازاریابی نوین، ضامن تحقق 

اهداف بانک است
قائم مقام بانک ســینا در مراسم افتتاح شعبه جدید این بانک در مهرشهرکرج 
گفت: ارائه صحیح و به موقع خدمات بانکی به مردم و تامین نیازهای ضروری از 
طریق پرداخت تسهیالت خرد از جمله سیاست ها و ضامن تحقق اهداف بانک 
است.علیرضاتقدیری در افتتاح هفتمین شعبه منطقه زنجان،قزوین و البرز در 
مهرشــهر کرج با تاکید بر لزوم حفظ رضایتمندی حداکثری مشتریان گفت: 
امروزه آگاهی مشتریان و بالطبع تغییر در انتظارات و نیازهای مشتریان دامنه 
رقابت بین بانک ها را گسترده تر کرده و همکاران باید با معرفی بهینه خدمات 
و محصوالت بانک، ســطح باالتری از رضایتمندی مشــتریان را فراهم آورند.

قائم مقام بانک سینا با اشاره به لزوم تکریم مشتریان و روان سازی فرایند اعطای 
تسهیالت گفت: شایسته است همکاران بانک با رعایت اصول مشتری مداری و 
ارائه خدمات بهینه، راهنمای مشتریان در دریافت بهترین خدمات بانکی باشند.

وی با تاکید بر حفظ سهم بازار بانک، تصریح کرد: رویکرد توجه به مشتری و 
در اولویت قرار دادن آنها در بانک نهادینه شده و برای این منظور طیف وسیعی 
از خدمات به مشتریان به صورت کامل و جامع در شعب عرضه می شود.گفتنی 
اســت در این مراسم معاونان شــعب و مناطق، مهندسی و پشتیبانی و مدیر 

منطقه زنجان، قزوین و البرز همراه قائم مقام بانک سینا بودند.

کسب مدال نقره و برنز توسط کاراته کاهای 
بیمه تعاون در مسابقات اوپن پاریس

مســابقات اوپن پاریس که از جمعه سی ام دی ماه آغاز شده بود یکشنبه دوم 
بهمن ماه با کســب مدال نقره مهدی خدابخشــی و برنز صالح اباذری، کاراته 
کاهای تیم بیمه تعاون به پایان رســید.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، 
در مســابقات نهایی روز یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱، مهدی خدابخشی در فینال 
وزن ۸۴-، ۶ بر یک نتیجه را به ســایباک عبدالسلم از فرانسه واگذار کرد و به 
مدال نقره این رقابت ها رسید. او چندی پیش و در سومین مرحله از مسابقات 
لیگ جهانی کاراته وان سری آ که در سال ۲۰۲۲ و به میزبانی کوجالی ترکیه 
برگزار شده بود نیز موفق به اخذ مدال طال شده بود.صالح اباذری دیگر کاراته 
کای تیم بیمه تعاون هم در وزن ۸۴+ در دیدار رده بندی برابر بوکتان  تریکاس 
از صربســتان ۶ بر یک پیروز شــد و به مدال برنز دست یافت. او همچنین در 
مســابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ که در تاشکند ازبکستان برگزار شد نیز موفق 

شده بود به مدال برنز دست پیدا کند.

رییس کل بانک مرکزی مطرح کرد:

منابع مسدود شده ارزی قابل استفاده شد
رئیــس کل بانک مرکزی از تامیــن ارز صرافی ها با حراج روزانه 
در بازار متشــکل، راه انــدازی بازار مبادلــه ارز و طال تا ۲ هفته 
آینــده و تامیــن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محــل درآمد صادرات 
نفت و پتروشــیمی خبر داد و گفت: به همه منابع ارزی کشــور 
دسترســی داریم و بانک مرکزی نرخ ســازی را از این به بعد با 
اقدامات خود انجام خواهــد داد.به گزارش ایلنا از روابط عمومی 
بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، رئیس کل این بانک، با حضور در 
برنامه گفت وگوی ویژه خبری شــبکه یک سیما، درباره وضعیت 
بازار ارز گفــت: ۲۰ روز پیش که در این برنامه حضور یافتم نرخ 
ارز در بازار غیررســمی به ۴۴ هزار تومان هم رســیده بود و پس 
از آنکه ما برنامه هایمان را اعالم کردیم، نرخ ارز ریزش داشــت و 
نشان داد که اگر بانک مرکزی بخواهد در بازار ورود کند این کار 
امکان پذیر و موثر خواهد بود. وی افزود: متاسفانه از روز پنج شنبه 
مجدداً نرخ هایی در بازار آزاد مطرح شده که قابل اعتماد نیستند.

بخش زیادی از ارزهای بلوکه شده قابل استفاده شد
فرزین با ارائه گزارشی از اقداماتی که طی ۲۰ روز اخیر انجام داده 
اســت، بیان کرد: ما روز اول اعالم کردیم که به دنبال ثبات ارزی 
هســتیم، ثبات ارزی هم اقدامی یک مرحله ای نیست. نخستین 
کاری که انجام دادیم مذاکرات سازنده تجاری با شرکای تجاری 
کشورمان در قالب دیپلماسی پولی و بانکی بود. ما طی این مدت با 
قطر، امارات متحده عربی، چین و عراق مذاکرات بسیار سازنده ای 
داشــتیم و در تمام آنها نیز دســتاوردهای بسیار خوبی داشتیم. 
بطوری که منجر شــد بخش زیادی از منابع ارزی تحریم شده و 
مســدود شده ایران قابل استفاده شود و هم اکنون از آن استفاده 
می کنیم. وی افزود: به عنوان مثال، از دیروز توانستیم حدود ۳۰۰ 
میلیون دالر از مجموع ۱۰ میلیارد دالر منابع ارز TBI که در عراق 
داشتیم را در بازار نیما برای کاالهای اساسی عرضه کنیم و از این 
به بعد این ارز را در بازار نیما عرضه می کنیم و همه واردکنندگان 
می توانند از آن اســتفاده کنند.فرزین ادامــه داد: ارزهایی که در 
چین داشتیم معموالً در نیما به فروش نمی رفت، ولی هم اکنون 
در نیما به فروش می رســد و زمان تخصیص را که حدود ۲۱ روز 
طول می کشید به ۴۸ ساعت کاهش دادیم. همچنین توانستیم در 
مذاکرات بسیار سازنده ای که با اماراتی ها داشتیم عرضه ارز درهم 

در سامانه نیما را افزایش دهیم.

 تامین ارز 28500 تومانی بدون مشکل ادامه دارد
 وی افــزود: ما قول دادیم که نرخ را در ســامانه نیما با میانگین 
۲۸۵۰۰ تومان تثبیت کنیم و هم اکنون این کار را انجام داده ایم 
و همه نیازهای کشور با این نرخ میانگین تأمین می شود. رئیس 
کل بانک مرکزی یادآور شد: ما در همین ماه گذشته ۳.۳ میلیارد 
دالر ارز که متعلق به فروش نفت و پتروشیمی ها بوده تخصیص 
داده ایم که با همکاری بســیار خوب صادرکنندگان رقم خورده 
است و جا دارد از آنها تشکر کنم.وی ادامه داد: مذاکرات ما با این 
کشورها همچنان در حال انجام است و تمام ارزهایی که در خارج 
از کشور داریم از طریق سامانه نیما در اختیار واردکنندگان برای 
واردات کاال قرار خواهیم داد. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر 
اینکه تالش خواهیم کرد که بخش عمده نیازهای کاالیی کشور 
را در سامانه نیما تامین کنیم، گفت: سه دسته کاال یعنی کاال های 
اساســی، مواد اولیه و ماشــین آالت در این بازار تامین می شود. 
بخش عمده ای از ارزی که در این بازار عرضه می شــود متعلق به 
ارز حاصل از فروش نفت است و بخشی از آن ارز حاصل از فروش 
محصوالت پتروشیمی است. وی افزود: بخشی از محصوالت مثل 
خشکبار نیز هستند که تا پیش از این با نرخی باالتر از ۲۸ هزار و 
۵۰۰ تومان ارز حاصل از صادرات خود را می فروختند که در رابطه 
با این محصوالت در حال مذاکره هســتیم که بخشی از آن را در 
بازار مبادله ای عرضه کنند و با ایجاد یارانه های صادراتی به گونه ای 
عمل شود که این صادرکنندگان از فروش ارز خود متضرر نشوند.

در بازار آزاد هم ورود خواهیم کرد
 رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در یک فضای مجازی 
و ذهنی برای کشــور محدودیت ایجاد کردند افزود: در حالی که 

عملیات واقعی این نیست و منابع ارزی کشور آزاد است و تامین 
ارز در بــازار به خوبی در حال انجام اســت اما در فضای مجازی 
عددسازی می کنند و می گویند این بازار آزاد است!فرزین تصریح 
کرد: ما در بازار آزاد هم ورود خواهیم کرد و شروع به نرخ سازی 
می کنیم لذا  بانک مرکزی نرخ سازی را از این به بعد با اقدامات 
خود انجام خواهد داد.رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: 
آمار ۹ ماهه بانک مرکزی نشان می دهد که حساب کاالی کشور 
یعنی صادرات منهــای واردات، ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر 
مثبت بوده اســت؛ یعنی به این میزان بیش از واردات، صادرات 
داشته ایم. میزان صادرات ما ۷۳.۴ میلیارد دالر بوده که ۳۱ درصد 
رشد داشته است. در حالی که واردات ما ۵۲.۹ میلیارد دالر بوده 
که ۱۹.۶ درصد رشــد کرده اســت. همین باعث شده که ذخایر 
ارزی کشور به دلیل صادرات بیش از واردات، ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون دالر افزایش پیدا کند و این ذخایر هم اکنون در دسترس 
ماســت و ما هیچ مشــکلی در تامین نیازهای ارزی کشور برای 
تامین کاال نداریم.وی با تاکید بر اینکه هیچ محدودیت ارزی وجود 
ندارد تاکید کرد: صادرات ما بیش از واردات است و همه آن قابل 
دسترس شده، مذاکرات ما نتایج مثبتی داشته و همه این موارد 
در عملکرد ما منعکس شده اســت. اگر تخصیص ارز در سامانه 
نیما را با ســال گذشته مقایسه نمایید متوجه افزایش تخصیص 
می شــوید و هم اکنون به طور میانگین با نــرخ ۲۸۵۰۰ تومان 
کاالهای اساسی تامین می شــود. وی ادامه داد: یکی از نیازهای 
دیگری که مطرح کرده بودیم، بازار متشــکل ارزی بود؛ در بازار 
متشکل ارزی، اسکناس عرضه می شود که بخوبی در حال انجام 
اســت. از ابتدای امسال ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون دالر اسکناس به 
بازار تزریق کرده ایم که قیمت آن بین ۳۷ هزار تومان تا ۳۹ هزار 
تومان بوده اســت. همین روز گذشــته ۲۱ میلیون دالر در بازار 
متشکل ارزی عرضه شد که بانک مرکزی تنها سه میلیون دالر از 
این رقم را عرضه کرده است و ۱۸ میلیون دالر از این رقم را خود 

صرافان عرضه کرده اند.

 تفاوت های ارز 28500 تومانی با دالر 4200 و 1226 تومانی
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به نقدهایی که درباره سیاست 
۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مطرح شــده است و این نرخ را مثل ارز 
۴۲۰۰ تومانی و ۱۲۲۶ تومانی دانســته اند، گفت: نرخ ۲۸ هزار و 
۵۰۰ با سیاست های تثبیت قبلی تفاوت هایی دارد. بانک مرکزی 
مکلف است ارز را در سامانه نیما با نرخ ETS و طبق قانون با نوسان 
۲ درصــدی عرضه کند. در روزی که نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی 
اعالم شــد، نرخ ارز ETS حدود ۲۹ هــزار تومان بود و نرخ ۲۸ و 
۵۰۰ تومانی در واقع میانگین است.وی افزود: نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ 
تومانی بودجه دولت را به تعادل می رســاند. دولت در حال حاضر 
بودجه خود را با نرخ ۲۳ هزار تومان تحویل مجلس داده اســت، 
بنابراین این نرخ بودجه دولت را به تعادل می رساند و حتی دولت 
ارز حاصــل از نفت خود را در این نرخ می تواند با قیمتی بیش تر 
بفروشد. البته در رابطه با کاالهای اساسی ممکن است ارز با نرخ 
کمتری خریداری شــود.فرزین در ادامه تاکیــد کرد: با این نرخ 
تعادل مصرف کننده برقرار خواهد شد و در واقع قیمت کاالهای 
اساســی مورد نیاز مردم با افزایش نرخ ارز، افزایش پیدا نمی کند. 
به همین دلیل نرخ ۲۸ و ۵۰۰ تومانی برای مصرف کنندگان نیز 

اقدام مثبتی اســت.رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به اینکه با 
این نرخ تنها برای برخی صادرکنندگان ممکن اســت مشکالتی 
به وجود بیاید، افزود: چــون بخش عمده این ارز مربوط به نفت 
و بخشــی از پتروشیمی ها می شود و این صادرکنندگان مشکلی 
پیدا نمی کننــد. در رابطه با دیگر صادرکنندگان در روش جدید 
بازارســازی که داریــم، حتما این را جبــران می کنیم تا متضرر 
نشوند. بنابراین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تعادل را برای دولت، 
مصرف کننــده و تولیدکننده برقرار می کند و به همین دلیل نرخ 

قابل اعتمادی است.

راه اندازی بازار مبادله ارز و طال تا 2 هفته آینده
 رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشــان کرد: من قول دادم که بازار 
مبادله طــال و ارز را راه اندازی کنم. این بــازار تا دو هفته آینده 
راه اندازی خواهد شــد. در این بازار نه تنها اسکناس های فعلی را 
عرضه خواهیم کرد بلکه از طریق ســامانه  »ناخدا« نیز تامین ارز 
نیازهای ارزی انجام خواهد شد، مثال افرادی که فرزند آنها خارج 
از کشور دانشجو است، افرادی که بیماری در خارج کشور دارند، 
آژانس های گردشگری و سایر موارد نیازهای ارزی خود را در این 
بــازار که نرخ و تابلو مخصوص به خود را خواهد داشــت، تامین 
خواهند کرد. فرزین تاکید کرد که تخصیص ارز به این گروه ها بر 

اساس مستندات ارائه شده خواهد بود.

افزایش سقف فروش ارز به افراد تا 5 هزار یورو
وی درباره علت اینکه چرا عرضه ارز از ســوی صرافی ها را مطرح 
کرده ایم، گفت: صرافی ها را آزاد کرده ایم که بتوانند خرید و فروش 
کننــد و در حالی که قباًل تا ۲۰۰۰ یورو می توانســتند به افراد 
بفروشــند، اکنون این رقم به ۵ هزار یــورو افزایش داده ایم. اگر 
صرافی ها کسری داشتند ما در بانک مرکزی آن را تامین خواهیم 
کرد.رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به کسانی که فکر می کنند 
بازار بانک مرکزی قادر به تامین اسکناس بازار نیست، گفت: ما در 
بانک مرکزی همه نیازهای اسکناس ارزی را تامین خواهیم کرد و 
با راه اندازی سامانه ناخدا، همه نیازها را بر اساس مستندات تأمین 
خواهیم کرد.فرزین درباره ابهام اینکه صرافی ها محدود شده اند، 
توضیح داد: ما گفته ایم که رفع تعهد به جای صرافی، توسط بانک 
مرکــزی صورت بگیرد. ما به صرافی هــا اجازه خرید و فروش ارز 
دادیم، در حالــی که قبال چنین امکانی نبود.وی ادامه داد: چون 
یک عدد ۳۰ هزار یورو در بخشــنامه اخیــر آمده بود، این تصور 
ایجاد شده که صرافی ها تا سقف ۳۰ هزار یورو می توانند معامله 
کنند در حالی که این عدد به این معنی است که پوزیشن مثبتی 
که صرافی ها می توانند حفظ کنند ۳۰ هزار یورو اســت، به این 
معنی که اگر در یک روز ۱۰۰ هزار یورو خرید، باید ۷۰ هزار یورو 
آن را بفروشد. قصد ما این است که ارز در صرافی نماند و بتواند آن 
را به مردم بفروشد. بنابراین بخشنامه جدید، فرصت جدیدی به 
صرافی ها برای حضور در بازار ارز داده است. رئیس بانک مرکزی 
تاکیــد کرد: برای افرادی که ســهیمه ارز ۲ هزار یورویی خود را 
دریافت کرده اند، آیین نامه فعال اجازه دریافت تا ســقف ۵ هزار 
یورو را به این افراد نمی دهد.فرزین اظهار کرد: از روز سه شــنبه 
اعالم کرده ایم که تا ۵ هزار یورو ارز فروخته خواهد شــد. این ارز 
از طریــق صرافی ها در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. صرافی ها 

اختیار خرید و فــروش ارز را دارند و اگر محدودیتی در این کار 
داشــتند، بانک مرکزی در بازار متشکل و در قالب یک حراج به 
آن ها ارز می فروشد و در واقع، نرخ در این محل تعیین خواهد شد. 
به دنبال این هستیم که این نرخ به نرخ بازار آزاد تبدیل شود. با 
توجه به اینکه یکی از اشکاالت بانک مرکزی تا به حال این بوده 
که نتوانسته نرخ ساز بازار ارز باشد، تالش می کنیم تا با این روش 

به یک نرخ ساز در بازار آزاد تبدیل شویم.

راه اندازی امکان سواپ و فیوچرز در بازار مبادله طال و ارز؛ 
بعد از ثبات ارزی

 رئیس کل بانک مرکــزی در ادامه صحبت های خود با تاکید بر 
اینکه اقدامات الزم برای ایجاد بازار مبادله ارز و طال انجام شده و 
تا دو هفته دیگر بازار مبادله ارز و طال ایجاد می شود، گفت: تمام 
نیازهای خدماتی ارزی که بالغ بر ۴۰ نوع نیاز ارزی است، تامین 
خواهیــم کرد.وی در ادامه اظهار کــرد: در طی این مدت نیز به 
دلیل هیجاناتی که در بازار آزاد به جود آمده است، با دستورالعمل 
جدید ارز را تامین خواهیم کرد تا بازار مبادله ارز و طال ایجاد شود.

فرزیــن در رابطه با بازار مبادله ارز و طال گفت: در این بازار عالوه 
بر اسکناس، بازار حواله را نیز راه اندازی می کنیم و به دلیل اینکه 
طال نیز در این بازار مبادله می شــود، سکه نیز در این بازار وجود 
دارد. همچنین از ابزارهای الزم برای بازار ارز از قبیل ابزار سواپ 
استفاده خواهیم کرد.وی با اشــاره به اینکه افق بلندمدتی برای 
برای بازار مبادله در نظر گرفته شــده، تاکید کرد: در حال حاضر 
فضا هیجانی اســت و به این دلیل ســعی می کنیم در این بازار 
همه نیازها را برطرف کنیم و پس از آن از ســایر ابزارهایی که در 
بازارهای ارز دنیا از آن استفاده می شود، بهره خواهیم برد. در این 
بازار به دنبال راه هایی هستیم تا از ابزارهایی مثل سواپ، فوروارد 
و فیوچر استفاده شود. اما این اقدامات موکول به آینده می شود و 

در حال حاضر به دنبال ایجاد ثبات در بازار هستیم.

برای کنترل تورم یک برنامه کلی از سمت حاکمیت نیاز 
است

رئیــس کل بانک مرکزی در رابطه با کنترل تورم گفت: منشــأ 
نقدینگی در کشــور مربوط به پایه پولی و ضریب فزاینده است، 
افزایش پایه پولی نیز ناشی از بدهی دولت و ناترازی بانک ها است. 
همچنین در صورتی که نتوانیم ارزی را که به دولت می دهیم ریال 
آن را بفروشــیم، نقدینگی افزایش پیدا می کند.وی ادامه داد: در 
خصوص بودجه تعامالت خوبی با سازمان برنامه و مجلس داشتیم 
تا بتوانیم یکی از منشــاهای تورم که در صورت کســری بودجه 
دولــت رخ می دهد را کاهش دهیم. البتــه برای بانک های دارای 
ناترازی برنامه خواهیم داشت، چون اضافه برداشت تعدادی از این 
بانک ها باال اســت، در حالی که برخی از این بانک ها، دارایی های 
خوبی دارند و می توانند با فروش دارایی هایشــان مشــکل خود 
را حل کنند.فرزین با بیان اینکه از ابزار سیاســت پولی استفاده 
خواهیم کرد، گفت: تمامی تورم مربوط به سیاست پولی نیست؛ 
بلکه قسمتی از آن به سیاست مالی نیز مربوط است که از طرف 
دولت، وزارت اقتصاد و ســازمان برنامه بودجه باید کنترل شود. 
برای کنترل تورم یک برنامه کلی از سمت حاکمیت نیاز است و  
بانک مرکزی هم از سمت پولی به این برنامه وارد شود.وی افزود: 
محدودیت در ترازنامه بانک ها از قبل اعمال می شــد، اما ما آن را 
ادامه می دهیم، همچنین بسته سیاست های پولی را در هفته های 
آتی عرضه می کنیم و تالش می کنیم با تعامل با بانک ها وضعیت 
بهتری را برای سال آینده رقم بزنیم.رییس کل بانک مرکزی در 
پاسخ به سوالی در رابطه با تغییر یا افزایش نرخ سود بانکی تصریح 
کرد: در این خصوص شــورای پول و اعتبــار مصوبه ای دارد که 

انشااهلل در آینده نزدیک آن مصوبه را اجرایی می کنیم.

برنامه بانک مرکزی برای عرضه سکه در بورس
 وی در رابطه با عرضه ربع سکه گفت: عرضه ربع سکه در قیمت 
آن به شــدت موثر بود اما با افزایش انتظارات تورمی فاصله بین 
قیمت فروش ما و بازار ایجاد شد، همچنین گفتنی است که حباب 

سکه انتظاری است و برنامه ما نیز برای عرضه مستمر است.

یک کارشناس امور مالیاتی بر این باور است که اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، 
عدالت مالیاتی را در پی خواهد داشت.سیاوش غیبی پور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس اظهار کرد: یک نقصی در قوانین 
موجود مالیاتی چه مالیات بر ارزش افزوده و چه مالیات های مســتقیم وجود داشت 
مبنی بر اینکه افرادی که درآمدهای خاص داشــتند شناســایی نمی شدند و در تور 
مالیات قرار نمی گرفتند. به عبارت دیگر سیستم مالیات ستانی طوری بود که بسیاری 
از معامالت جز در بخش مالیات دیده نمی شــد. درحالی که درآمدهایی است ناشی 
از انتقال امالک، طــال، ارز و خودرو و میزان مالیات معامالت این چهار گروه درحال 
حاضر بســیار پایین اســت.وی ادامه داد: میزان مالیات فعلــی که برای یک خرید و 
فروش متعارف و طبیعی اســت اما افرادی که درآمدشــان سرشــار و ناشی از منابع 
است شناسایی نمی شدند، یعنی اگر فردی ۵۰ خانه می فروخت مانند فردی است که 
یک خانه فروخته است و مالیاتی که پرداخت می کند متناسب با درآمدی که کسب 
می کند، نیست.این کارشناس امور مالیاتی افزود: از سوی دیگر ممکن است رانت هایی 

ایجاد شــود که این رانت ها سبب درآمدهای سرشار و باال برای مالکین هستند. برای 
مثال ممکن است شــخصی زمین بزرگی کنار جاده ای بخرد، جاده تبدیل به اتوبان 
شــده و دو طــرف جاده ارزش و کاربری تجاری پیدا کند. ایــن افراد در قانون فعلی 
مشمول مالیات خاصی نمی شوند.غیبی پور با تاکید بر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه 
به عدالت نزدیک است، درمورد چالش های اجرای این طرح توضیح داد: تهدیدی که 
وجود دارد و می تواند اجرای این قانون را با تاخیر مواجه کند این است که در ساختار 
مالیاتی بانک اطالعات هوشــمند وجود ندارد. در چهار بخشی که پایه های مالیات بر 
عایدی سرمایه هستند )ملک، طال، ارز و خودرو( اطالعات هوشمند وجود ندارد. برای 
مثال خرید و فروش روز امالک ثبت نمی شود و فقط ارزش دفتری ثبت می شود. اگر 
معامله ارز و ســکه در صرافی و بانک صورت بگیرد، اطالعات معامله ثبت می شود اما 
اطالعات ســکه ها یا ارزی که در حاشیه بازار معامله می شود، ثبت نمی شود.وی ادامه 
داد: چالش دیگر، تداخل هایی است که در مجموعه ای از مقررات مختلف درمورد این 
چهار قلم کاال وجود دارد. باید مقررات متمرکز شــوند و یک خروجی جدیدی ایجاد 

شــود که قوانین موازی حذف شوند که البته 
فرایند سختی است.این کارشناس امور مالیاتی 
با بیان اینکه قانون مالیات بر عایدی ســرمایه 
در کوتاه مدت به نتیجه نمی رسد، عنوان کرد: 
پیاده سازی آن زمان بر است و می توان گفت تا 
دو سال آینده این قانون یک قانون مترقی برای 
کشــور خواهد بود. از طرف دیگر ممکن است 
فرهنگ ســازی آن زمان بر باشــد، زیرا به طور 

کلی در پرداخت مالیات مقاومت وجود دارد. شــفافیت های قوانین، رفع تردید و... به 
اجرای آن و فرهنگ سازی کمک می کند. از آنجا که اخذ مالیات به درآمد مردم ربط 
دارد ممکن اســت در پرداخت ان مقاومت کند. همان اتفاقی که در خانه های خالی 
رخ داد. باید عدم شــفافیت کم رنگ و اطالع رسانی کامل شود.گفتنی است، بررسی 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اخیرا از آن با نام مالیات بر سوداگری و سفته بازی 
یاد می کنند، در مجلس شــورای اسالمی آغاز شده و ماده های این طرح یک به یک 
درحال تصویب هستند. این طرح شامل امالک تجاری و مسکونی، کلیه وسایل نقلیه 

که امکان شماره گذاری دارند، ارز و انواع فلزات گران قیمت می شود.

دورنمای مالیات بر عایدی سرمایه
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گزیده خبر
گسترش کالس های درس پنهانی دختران 

افغانستان با وجود ممنوعیت طالبان
دختران افغانســتانی هر روز صبــح مخفیانه در منزلی در یکــی از فقیرترین 
محله هــای کابل برای آموزش جمع می شــوند در حالی که میلیون ها دختر در 
سراســر جهان به آسانی این کار را انجام می دهند.به گزارش ایسنا، سایت الحره 
در گزارشی نوشت: »در حالی که )سه شنبه( روز جهانی آموزش است، افغانستان 
تنها کشور جهان است که در آن دختران از رفتن به مدرسه منع می شوند. این 
در حالی است که یونسکو که محدودیت های اعمال شده بر آموزش و یادگیری 
را حمله به کرامت انسانی توصیف کرده بود، گفتمان امسال خود را به دختران و 
زنان افغان اختصاص داد.طالبان مدت کوتاهی پس از به دست گرفتن قدرت در 
افغانستان در اوت ۲۰۲۱، بیشتر دبیرستان های دخترانه این کشور را تعطیل کرد 
و به دختران افغان اجازه نداد بیشتر از کالس ششم درس بخوانند، این ممنوعیت 
با وجود درخواســت های بین المللی برای لغو آن، نزدیک به ۵۰۰ روز اســت که 
ادامه دارد.  در  حالی که بیشتر مدارس دولتی و خصوصی دختران در افغانستان 
خالی مانده اند، کالس های درس پنهانی در این کشور در حال گسترش هستند.

مدرســه مخفی در کابل بخشی از شبکه ای از هشت مدرسه در پنج شهر است 
که تحت حمایت یک سازمان افغانی به نام«SRAK« قرار دارد، این سازمان طبق 
آنچه در ســایتش اعالم کرده، در مناطقی فعالیت دارد که بیشــترین آسیب را 
از ممنوعیت مدارس دختران دیده اند،«SRAK« در زبان پشــتو به معنای اولین 
پرتوی نور صبح است.پرستو که به دالیل امنیتی درخواست کرد تنها نام اولش 
استفاده شــود، از جمله بنیانگذاران این مدارس است، او گفت: مدت کمی بعد 
از کنترل طالبان بر افغانستان، تماس هایی از طرف معلم های زن دریافت کردم 
که برای راه اندازی مدارسی مخفی کمک می خواستند، در دوره ریاست جمهوری 

اشرف غنی در حوزه آموزش تجربه داشتم بنابراین کار را شروع کردم.

دختر نانسی پلوسی: 
مادرم جن گیر استخدام کرد!

پس از آنکه همســر رئیس ســابق مجلس نماینــدگان آمریکا در 
خانه اش مورد حمله قرار گرفت، نانســی پلوســی جن گیر به خانه 
آورد!به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری راشا تودی، الکساندرا 
پلوســی، دختر نانسی پلوسی )رئیس ســابق مجلس نمایندگان 
آمریکا( گفت که حمله سال گذشــته به خانه شان تاثیر زیادی بر 
مادرش داشــته و قلبش را شکسته است. او در جشن شکرگزاری 
چند کشیش را به خانه آورد تا روح زدایی و جن گیری کنند.در ۲۸ 
اکتبر سال گذشته یک مهاجر غیرقانونی کانادایی به منزل نانسی 
پلوسی در سانفرانسیسکو رفت، اما چون او در خانه حضور نداشت، 
پال پلوسی، همسر نانسی را مورد ضرب و جرح قرار داد.پلوسی روز 
یکشنبه در گفت وگو با سی ان ان گفت: از این اتفاق  احساسی خیلی 
بــدی دارم. چون فرد ضارب به دنبال من می گشــت، اما در عوض 

همسرم که آنقدرها هم سیاسی نیست، بهایش را داد.

روسیه سفیر استونی را اخراج کرد
وزارت امور خارجه روسیه از کاهش سطح روابط دیپلماتیک روسیه 
و استونی در واکنش به اقدامات مقامات استونی خبر داد.به گزارش 
ایســنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای 
اعالم کرد: »ام. لدر« ســفیر اســتونی در ۲3 ژانویه به مقر وزارت 
خارجه روســیه احضار شد و اعتراض شــدید به اقدامات مقامات 
اســتونی به وی ارائه شد.در این بیانیه آمده است: به وی همچنین 

اطالع داده شد که باید روسیه را تا 7 فوریه ترک کند.

لهستان:
 آلمان به اوکراین تانک ندهد گرفتار 

انزوای بین المللی می شود
معاون وزیر امور خارجه لهســتان )دوشنبه( اظهار کرد، در صورتی 
که آلمان با ارسال تانک های لئوپارد به اوکراین موافقت نکند گرفتار 
انزوای بین المللی می شــود.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، روز یکشنبه آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان اعالم 
کرد، برلین محدودیت صادر کردن تانک های لئوپارد به اوکراین را 
در صورتی که کشــورهای ثالث یک چنین درخواستی ارائه کنند، 
بر می دارد.آرکادیوش موالرچیک، معاون وزیر امور خارجه لهستان 
اظهار نظر کرد، بیانیه بربوک نشان داد فشار کشورهای غربی موثر 
بوده است.موالرچیک به یک شبکه رادیویی گفت: »باید درک شود 
در صورتی که آلمان با ارسال تانک به اوکراین موافقت نکند خودش 
را گرفتــار انزوای بین المللی می کند. اگر آنهــا به پایبندی به این 
وضع ادامه دهند، موضعشــان بسیار ضعیف خواهد شد.«این مقام 
لهســتانی بیان کرد، »یک بازی بزرگ نه فقط در ارتباط با پیروزی 
در اوکرایــن، بلکه همچنین در ارتباط با نفــوذ آمریکا در اروپا در 
حال اجراســت. آلمانی ها و فرانســوی ها خیلی خوب این مساله را 
درک می کنند.«مسکو در آوریل ۲۰۲۲ با فرستادن یادداشتی برای 
کشورهای عضو ائتالف ناتو کمک های نظامی آنها به کی یف بعد از 
شروع عملیات نظامی روسیه در اوکراین را محکوم کرد.دیمیتری 
پسکوف، سخنگوی کرملین گفت، پمپاژ سالح به اوکراین تاثیری بر 

موفقیت مذاکرات صلح نخواهد گذاشت.

 مسئول سیاست خارجی اتحادیه:

 افزودن سپاه به فهرست تروریستی مشروط به حکم دادگاه
 یک کشور اروپایی است

لندن - ایرنا - مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح 
کرد که افزودن نام سپاه به فهرست تروریستی مشروط به حکم 
دادگاه یک کشــور اروپایی است.به گزارش ایرنا، جوسپ بورل 
این مطلب را روز دوشــنبه در آستانه برگزاری نشست وزرای 
امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران مطرح کرد..

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رای هفته پیش پارلمان 
اروپا مبنی بر افزودن سپاه پاسداران انقالب اسالمی به فهرست 
موسوم به »سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا« گفت: ببینید 
دیدگاه های متفاوتــی در این زمینه وجود دارد اما در این باره 
نمی توان بدون رای دادگاه تصمیم گیری کرد. نمی توانم شما را 
تروریستی بنامم چون از شما خوشم نمی آید.مسئول سیاست 
خارجی اتحادیــه اروپا افزود که تنهــا هنگامی می توان یک 
سازمان را در فهرست یاد شده اضافه کرد که دادگاه یک کشور 
عضــو اتحادیه اروپا بیانیه حقوقی صادر کند و بعد از آن ما در 
سطح اروپایی موضوع را مورد بررسی قرار می دهیم.بورل درباره 
ایران اضافه کرد که در نشست امروز وزرای امور خارجه درباره 
افزودن نام های بیشتری به فهرست تحریم ها در چارچوب آنچه 
او چارچوب حقوق بشری نامید تصمیم گیری خواهد شد. »اما 

در مورد افزودن نام ســپاه به فهرست سازمان های تروریستی 
تکــرار می کنم ابتدا باید دادگاه یک کشــور عضو حکم صادر 
کند«نمایندگان پارلمان اروپا پنجشــنبه هفته گذشته به یک 
گزارش ادعایی درباره اغتشاشــات اخیر که در آن درخواست 
نامتعارف افزودن نام ســپاه پاســداران به فهرست موسوم به 
ســازمان های تروریســتی خارجی اتحادیه اروپا مطرح شده 
اســت، رای مثبت دادند.در گزارش موسوم به »پاسخ اتحادیه 
اروپا به تظاهرات ها و اعدام ها در ایران« ادعاهایی علیه ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی درخصوص حوادث اخیر و ادعای 
مشارکت تســلیحاتی با روسیه در جنگ اوکراین، مطرح و در 
بدعتی خطرناک از شــورای اروپا تقاضا شــده بود که نام این 
نهاد رســمی نظامی ایران را به فهرســت موسوم به گروه های 
تروریســتی اضافه کند.تصمیمات پارلمان اروپا پیشــنهادی 
محسوب شده و تصمیم  نهایی را شورای اروپا می گیرد. شورای 
اروپــا هم در خصوص مواردی نظیر این مورد بر مبنای اجماع 
و نــه اکثریت تصمیم گیری می کند. در واقع قطعنامه پارلمان 
اروپا ســندی غیرالزام آور است و نمی تواند شورای اروپا را ملزم 

به اجرای آن کند.

مقامات آمریکا مدعی هستند که در بمب گذاری های اخیر در اسپانیا که نخست وزیر، وزیر دفاع و دیپلمات های این کشور را هدف 
گرفت، ردپای ماموران اطالعات نظامی روســیه دیده می شود.به گزارش ایســنا، به نقل از وب سایت روزنامه نیویورک تایمز، در 
دسامبر و نوامبر سال گذشته شش بسته پستی به ساختمان هایی در اسپانیا )عمدتا مادرید( ارسال شدند که حاوی بمب بودند، 
از جمله به دفتر و منزل پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، سفارت های آمریکا و اوکراین و وزارت دفاع اسپانیا. یک کارمند سفارت اوکراین با انفجار یکی از این بسته ها 
مجروح شد.محققان غربی در هفته های گذشته بر فعالیت یک گروه افراطی روس به نام »جنبش امپراتوری روسیه« تمرکز کرده اند، گروهی که در سرتاسر اروپا عضو 
داشته و در سن پترزبورگ آموزش نظامی می بیند. همچنین گفته می شود که این گروه – که آمریکا آن را یک سازمان تروریستی می داند – با سازمان های اطالعاتی 
روسیه در ارتباط است. اعضای مهم این گروه در اسپانیا دیده شده اند و پلیس این کشور ارتباطی بین آن ها و سازمان های راست افراطی اسپانیا مشاهده کرده است.

مقامات آمریکا می گویند که شاید روسیه در حال آزمودن گروه های نیابتی است تا برای روزی که قصد تشدید مناقشه را داشته باشد، آماده باشد. یک مقام آمریکایی 
که نخواست نامش فاش شود گفت، به نظر می رسد هدف از این حمالت انتقال این پیام به غرب است که مسکو می تواند به صورت نیابتی حتی در پایتخت های ناتو 

عملیات انجام دهد.

نخست وزیر لهستان گفت، اوکراین و اروپا با آلمان یا بدون این کشور در جنگ با روسیه پیروز خواهند شد.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری آناتولی، »ماتیوش موراویتســکی« نخست وزیر لهستان با بیان اینکه به برلین ربط دارد که به ماموریت متوقف کردن روسیه 
در اوکراین ملحق شــود یا نه، گفت: من تالش می کنم صحب هایم را مزه مزه کنم اما به صراحت می گویم که اوکراین و اروپا می توانند 
بدون حضور یا با این کشور در جنگ اوکراین پیروز شوند.اظهارات نخست وزیر لهستان پس از نشست گروه تماس دفاع اوکراین در پایگاه 

هوایی رامشتاین در آلمان که روز جمعه بود، مطرح شد. در این نشست، متحدان کی یف وعده ارائه کمک های بیشتر نظامی به اوکراین را مطرح کردند اما نتوانستند در مورد 
ارســال تانک های آلمانی به این کشــور به توافق برسند.نخست وزیر لهستان یکشنبه با اشاره به نشست رامشتاین با بیان اینکه موضع آلمان غیرقابل قبول است، گفت: از آغاز 
جنگ اوکراین تقریبا یک سال می گذرد. شواهدی از ارتکاب جنایات جنگی توسط ارتش روسیه در اوکراین در تلویزیون و در یوتیوب وجود دارد. چقدر دیگر شواهد نیاز است 
تا آلمان چشم هایش را باز و درست اقدام کند.وی همچنین تاکید کرد که آلمان از تمامی منابع خود استفاده نکرده و تنها بخش کوچکی را ارائه می دهد. برلین نباید تالش ها و 
فعالیت های دیگر کشورها را تضعیف یا تخریب کند.این مقام ارشد دولت ورشو همچنین گفت، لهستان از نزدیک با دولت آمریکا همکاری دارد و یک ائتالف از کشورهای اروپایی 
برای حمایت از اوکراین ایجاد کرده اما وقتی اوضاع به سمت بهتر شدن ارسال تسلیحات سنگین به اوکراین می رفت، آلمان پا پس کشید و تردید کرد.موراویتسکی با بیان اینکه 

دولت برلین به دام نزدیک تر شدن به روسیه افتاده، افزود: دشمن، در شرق است و ما با گفتمانی که راه به جایی نمی برد، زمان خود را تلف می کنیم.

ردپای سازمان های اطالعاتی روسیه در بمب های 
پستی مادرید

لهستان: 

آلمان باشد یا نباشد، اوکراین و اروپا پیروز می شوند
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محققان دانشگاه »مونترال« اخیرا از کشف مکانیسم های یک پروتئین 
دخیل در بیماری های قلبی- عروقی و ســرطان خبر داده اند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از تی ان، نتایج یک مطالعه جدید برای اولین بار نشان 
داده است که چگونه پروتئین »نوع ۹ مبدل پروپروتئین سابتیلیسین/
ککســین«)PCSK۹( گیرنده های کلســترول را تجزیه می کند که این 
امر گامی کلیدی برای کشــف مکانیســم های بیمــاری قلبی عروقی 
و همچنین برخی ســرطان ها محســوب می شــود.لیپوپروتئین های 
کم چگالی یــا ال دی ال)Low Density Lipoprotein( می توانند به تجمع 
کلســترول در شریان ها منجر شوند که این امر به نوبه خود می تواند به 
تصلب شــرایین - سخت شــدن و باریک شدن شریان ها - و همچنین 
بیماری قلبی منجر شود.گیرنده های ال دی ال به مولکول های ال دی ال 
و کلســترول مرتبط با آنها)LDLc( متصل می شــوند و آنها را عمدتاً در 
ســلولهای کبدی جمع آوری می کنند. ال دی ال جمع آوری شده درون 
ســلول جذب می شــود و گیرنده های ال دی ال سپس به سطح سلول 
برمی گردند تا مولکول های ال دی ال بیشتری جمع آوری کنند.اختالالت 
 Familial(در گیرنده های ال دی ال می تواند به هیپرکلســترولمی فامیلی
Hypercholesterolaemia ( منجر شود و این وضعیتی است که باعث ایجاد 

ســطوح بسیار باالی  ال دی ال در خون می شــود. با این حال، برخی از 
موارد نادر هیپرکلسترولمی فامیلی نیز با پروتئینی به نام نوع ۹ مبدل 
پروپروتئین سابتیلیسین/ککســین )PCSK۹( مرتبط است.آزمایشگاه 
»نبیل جی ســیده«)Nabil G. Seidah( استاد پزشکی دانشگاه مونترال 

کشف شد. 

دستگاهی که در نمایشگاه فناوری CES2023 نیز به نمایش درآمد 
می تواند ضایعــات غذای خانگی را به کــود تبدیل کند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از نیواطلس، ممکن است در سال 2023 بخواهید 
برای کاهش ســهم خود در تولید زباله تالش کنید. ساده ترین راه 
برای انجام این کار، جمع آوری ضایعات آشــپزخانه و تبدیل آنها به 
 Reencle Prime Food Waste« کمپوست با اســتفاده از ابزاری مانند
Composter« است.در نمایشگاه فناوری CES 2023 که به تازگی به 

پایان رسیده است، این دستگاه با انجام فرآیندی بی سروصدا برای 
تبدیل ضایعات غذا به کود غنی از مواد مغذی، همه را شــگفت زده 
کرد.تقریباً 30 تا ۴0 درصد از ذخایر غذایی در ایاالت متحده آمریکا 
به ضایعات تبدیل می شــوند. دســتگاه »Reencle Prime«، می تواند 
زباله های خانه های شخصی را به غذایی ارگانیک برای گیاهان تبدیل 
کند که برای زمین مفید اســت. این دستگاه دارای مکانیسم هایی 
است که باعث می شود فرآیند تبدیل غذا به کود کمتر از دو ساعت 
طول بکشــد و سیستم همیشه روشن آن به شما اجازه می دهد هر 
زمان که خواستید به دستگاه ضایعات یا خاک اضافه کنید و نیازی 
نیست که تا پایان کار آن برای تبدیل ضایعات قبلی به کود منتظر 
بمانید.این دستگاه دارای یک حســگر حرکتی بدون نیاز به لمس 
است که حرکت پا یا تکان دست شما را تشخیص می دهد و به طور 
خودکار درب آن باز می شود. عالوه بر این یک سیستم فیلتر سه الیه 
دارد که امکان تولید کمپوست بدون بو را فراهم می کند. این دستگاه 
بی صدا با صدای زیر 2۸ دسیبل کار می کند.چشمگیرترین بخش 

آن، عدم نیاز به نگهداری های به خصوص است.

یکی از دالیل مهم بیماری های 
قلبی عروقی و سرطان کشف شد

تبدیل ضایعات غذایی به کود در 
کمتر از 2 ساعت

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

خانه ای آسیب دیده از حمله موشکی در شهر »دنیپرو« اوکراین/ رویترز

گرامیداشت میتسوبیشی در آمریکا با اوتلندر سفارشی
میتسوبیشــی آمریکای شمالی با معرفی نسخه سفارشی از اوت لندر چهل سال حضور در این کشور را گرامی داشته است. این خودرو 
که نسخه گرامیداشت اوت لندر نامیده می شود از بدنه دو رنگ و تجهیزات بیشتر سود می برد.برندهای دوج و پلیموث به مدت بیش از 
یک دهه اقدام به واردات محصوالت میتسوبیشی به آمریکا می کردند اما در سال ۱۹۸۱ بود که این برند ژاپنی شاخه آمریکایی خود در 
کالیفرنیا را تأسیس کرد. فروش محصوالت میتسوبیشی در آمریکا از سال ۱۹۸2 و با مدل سال ۱۹۸3 شروع شد و خودروهای کوردیا، 
تردیا و اســتاریون در دســترس خریداران قرار گرفتند. حاال و در سال 2023 می توانیم عرضه اوت لندر سفارشی را برای گرامی داشت 
چهل سال حضور در این کشور شاهد باشیم.برای اینکه بدانید میتسوبیشی اوت لندر سالگرد ۴0 سالگی چه تفاوتی با نسخه های عادی 
این خودرو دارد نیازی نیست که عالقه شدیدی به دنیای خودرو داشته باشید چراکه این خودرو از بدنه ای با رنگ مشکی و سقف برنزی 
رنگ سود می برد و نشان روشن اوت لندر نیز روی کاپوت و محافظ سپر عقب نصب شده است. در داخل کابین این خودرو هم محافظ 
 SEL روی رکاب های داخلی و کنسول مرکزی نورانی دیده می شود. میتسوبیشی اوت لندر سفارشی سالگرد ۴0 سالگی بر پایه مدل فول

پریمیوم پکیج بنا شده و بنابراین محصولی نسبتاً مجهز به شمار می رود. 

آنچلوتی: بازیکنی داریم که هر تیمی آرزوی او را دارد
سرمربی رئال مادرید اعالم کرد که بنزما به روزهای اوج خود برگشته است. او از پیروزی برابر بیلبائو ابراز رضایت کرد.به گزارش ایسنا و 
به نقل از مارکا، رئال مادرید در هفته هفدهم رقابت های اللیگا به مصاف بیلبائو رفت. رئال در این بازی خارج از خانه توانست با دو گل به 
پیروزی دست پیدا کند تا اختالف سه امتیازی خود با بارسلونای صدرنشین را حفظ کند.کارلو آنچلوتی بعد از بازی گفت: کریم بنزما به 
روزهای خوب خود برگشته است و در این بازی هم گل زد و هم بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشت. او کارهای زیادی برای تیم ما 
انجام می دهد و ما از او رضایت کامل را داریم. کاماوینگا هم بازی خوبی را به نمایش گذاشت.او ادامه داد: تیم ما در کارهای دفاعی بسیار 
خوب بود و در حمله هم به خوبی حریف را تحت فشــار قرار دادیم و در نهایت یک پیروزی ارزشــمند خارج از خانه را به دست آوردیم.

آنچلوتی درباره عملکرد سبایوس و آسنسیو گفت: آنها به میدان رفتند چرا که شایستگی حضور در ترکیب اصلی را داشتند. سبایوس 
یک بازی بسیار خوب را به نمایش گذاشت و آسنسیو هم پاس گل داد. ما در رئال بازیکن اصلی و نیمکت نشین نداریم. به همه بازیکنان 
نیاز داریم و امیدوار هستیم که بازیکنان مصدوم هم هر چه زوتر شرایط بازی را به دست آورند. وینیسیوس هم در این بازی خوب بود. 
او فشار زیادی را از سوی مدافعان، هواداران و گاهی اوقات داوران تحمل می کند. نباید فراموش کنیم که او بازیکن بسیار جوانی است.

نقداه را ُبَود آیا هک َعیاری گیرند؟
ات همه صومعه داران پِی کاری گیرند

مصلحت دیِد من آن است هک یاران همه کار
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خوش رگفتند رحیفان رِس زلِف ساقی
ذاَرد هک رقاری گیرند
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گاری گیرند خاهص رقصی هک رد آن دسِت ن
حافظ َابناِی زمان را غِم مسکینان نیست

زین میان رگ بتوان هِب هک کناری گیرند

پیشنهاد

چهره روز

کتاب تبر
کتاب تبر اثری از دانلد ای. وســت لیک، نویســنده 
آمریکایــی اســت کــه برخــی او را از بزرگ ترین 
نویسندگان قرن بیستم دانسته اند. نویسنده ای که در 
دوران نویســندگی اش بیش از صد رمان خلق کرده 
است. تخصص وست لیک ادبیات جنایی است که در 
کتاب حاضر نیز می توان نمونه آن را مشاهده کرد اما 
کتاب تبر درباره فروپاشــی روانی یک کارمند است. 
عید اســت خواننده ای که رمان جنایــت و مکافات 
را خوانــده باشــد با دیدن عنوان کتاب، شــخصیت 
راســکلنیکف در ذهنش زنده نشود. تبر از مهم ترین 
عناصر کتاب داستایفسکی است اما در کتاب تبر اثر 
وست لیک این ایهام دارد. شخصیت اصلی آن نه با تبر 
کســی را به قتل می رســاند و نه حتی با آن کار دارد. موضوع به زندگی و شغل شخصیت اصلی 
که »برک دوور« نام دارد مربوط است.داستان رمان بر مبنای کاهش نیرو، تعدیل پرسنل و اخراج 
کارکنان متمرکز است. دوور در یک کارخونه کاغذسازی کار می کند ولی به علت تعدیل نیرو کارش 
را از دست می دهد. او هرچقدر هم برای کار تقاضا می کند به نتیجه ای نمیرسد. در نتیجه تصمیم 
می گیرد آدم هایی که ممکن است رقیب او در پیدا کردن کار باشند را حذف کند تا به این ترتیب 
خودش تنها گزینه برای اســتخدام باشد.در واقع نویسنده آدمی را به تصویر کشیده است که بی 
تفاوتی مســئوالن در رده های باال او را به فردی ســنگدل و هولناک تبدیل کرده تا به شنیع ترین 
کارها دست بزند. برک دوور در صفحات آخر یادآور می شود که: »هدف من از کاری که دارم انجام 
میدهم، مقصودم، مرادم، خیر است، کاماًل خیر است. مگر چه کار کرده ام که شرمنده باشم؟« در 

این سوال شاید اصلی ترین پیام داستان نیز نهفته باشد.

جهانگیر ملک
جهانگیر ملــک )2۹ بهمــن ۱3۱۱ در تهران – ۱۹ 
آذر ۱3۸۱ در تهران(از نوازندگان چیره دســت تنبک 
و از پرکارترین هنرمندان موســیقی ایران بود. او در 
تنبک نوازی از شــاگردان برجسته حسین تهرانی بود 
و با برنامه گل های رادیو همکاری داشت. وی در این 
زمینه شــاگردان زیادی را آمــوزش داد و ضبط های 
رادیویی و خصوصی بســیاری را به همراه ساز و آواز 
هنرمنــدان نامی ایــران از خود به یادگار گذاشــت. 
جهانگیر ملک، در بیست و نهم بهمن ماه سال ۱3۱۱ 
در تهــران خیابان ری، به دنیــا آمد. وی پس از طی 
دوران کودکــی و گذراندن تحصیــالت ابتدایی، وارد 
دبیرستان دارالفنون شد و موفق به اخذ دیپلم از این 
دبیرســتان گردید. عالقه مندی او به نوازندگی تنبک از همان دوران تحصیل در دبیرستان شروع 
شد. حسین تهرانی نوازنده بزرگ تنبک در همسایگی آن ها در کوچه آبشار منزل داشت و چون از 
استعداد و عالقه جهانگیر مطلع شد، تدریس تنبک به او را آغاز کرد.ملک در سال ۱332 در جمع 
دوستانه ای با علی تجویدی آشنا شد و به درخواست وی قطعه ای را اجرا کرد. تجویدی که تحت 
تأثیر شــیوه نوازندگی او قرار گرفته بود، او را به رئیس وقت رادیو، مشــیر همایون شهردار معرفی 
می کند. پس از این جریان است که ملک 2۱ ساله به ارکسترهای شماره یک به رهبری حسینعلی 
مالح و مهدی مفتاح، ارکستر شماره دو به رهبری مجید وفادار و علی تجویدی، ارکستر شماره سه 
به رهبری پرویز یاحقی و همایون خرم، ارکســتر شماره چهار به رهبری عباس شاپوری، ارکستر 
شماره پنج به سرپرستی بزرگ لشکری و ارکستر شماره شش به رهبری حبیب اهلل بدیعی دعوت 

به همکاری و نوازندگی می شود.

سینما

حســین شــهابی، کارگردان ســینما در حالی با مرگ 
ناگهانی خود دوســتان و همکارانش را در اندوه فرو برد 
که از چند ماه قبل در تدارک اکران آخرین فیلمش بود و 
اتفاقا خودش هم یکی از نقش های اصلی آن را ایفا کرده 
بود.به گزارش ایسنا، حسین شهابی متولد هفتم آذرماه 
سال ۱3۴۶ در دهه ۷0 با ساخت فیلم های کوتاه و بلند 
تجربی به طور جدی شروع کارش را در سینما رقم زد و 
بعد در ابتدای دهه ۹0 اولین فیلم بلند سینمایی خود را 
کارگردانی کرد.او فیلم »به خاطر مهدی« را ساخت که 
به اکران درنیامده و »روز روشــن« که در سی ویکمین 
جشنواره فیلم فجر تندیس بهترین فیلمنامه را دریافت 
کرد از شناخته شده ترین فیلم های این فیلمساز است.او 
دقیقا یک دهه قبل یعنی در سال ۱3۹۱ با همین فیلم در جشنواره فجر شرکت کرد و حاال در آستانه 
چهل ویکمین دوره و در شــرایطی که در فکر ســاخت یک فیلم جدید بود، از دنیا رفت.شهابی پس از 
»روز روشن«  تا سال ۱3۹۵ سه فیلم بلند دیگر با نام های »حراج«، »بی صدا« و »آزاد به قید شرط« را 
نویسندگی و کارگردانی کرد و در بیشتر آثارش بیش از آنکه درگیر حضور بازیگران ستاره و گیشه باشد، 
دغدغه طرح موضوعات و داستان هایی از زندگی و مشکالت انسان را داشت. در »آزاد به قید شرط« با 
بازی امیر جعفری داستان مردی را روایت کرد که به 20 سال حبس محکوم شده و پس از تحمل نیمی 
از این دوره به طور مشروط از زندان آزاد می شود. چالش مهم برای این شخصیت جلوگیری از هر نوع 
تخلف و و نزاع است؛ کاری که برای او آن هم در جامعه ای که پس از ۱0 سال برایش بیگانه شده سخت 

است.فیلم »بی صدا« که ابتدا »سرطان« نام داشت با نگاهی که صرفا امیدبخش نبود.

یک کارگردان دیگر که اجل مهلت 
تماشای فیلمش را نداد
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